
Secretaria General

CCM 2/20 Ecologia2 1/6

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE FEBRER DE 2020

ORDRE DEL DIA

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Sessió ordinària 21 de gener de 2020

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

Districte de Sants-Montjuïc

1. – (19PL16709) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal  de Barcelona,  el  Pla  Especial  Urbanístic  per  a  la  regulació  de l’ampliació  de
l’escola Josep Tous; promogut per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

Districte d'Horta-Guinardó

2. – (19PL16680) DONAR conformitat al Text Refós de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità en l'àmbit Llobregós-Can Mateu, d'iniciativa municipal, que recull
i integra en un únic text adaptat, el document aprovat provisionalment pel Plenari del
Consell Municipal en sessió de 3 de maig de 2019, al qual s'incorporen les
prescripcions assenyalades a l'acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de
Barcelona (sessió de 28 de juny de 2019) d'aprovació definitiva de la Modificació
puntual del Pla General metropolità en l'àmbit Llobregós-Can Mateu, supeditant la
publicació al DOGC i conseqüent executivitat de l'acord al compliment de les
prescripcions imposades; tot això de conformitat amb l'informe de les Direccions de
Serveis de Planejament i d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i, a efectes de
motivació, s'incorpora a aquest acord; TRAMETRE aquest acord, juntament amb
l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona.
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IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

3. – (03-2017LL64354)  ACORDAR  la  declaració  d’especial  interès  i  utilitat  municipal  per
obres de reforma de restaurant amb cuina i bany annexos al Centre Caixafòrum a la
finca de carrer Mèxic, 36-44, que està inclosa en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic,
amb nivell de protecció individual A; CONCEDIR la bonificació del 95% sobre la quota
de  l’impost  de  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres  generada  per  la  concessió  de  la
llicència 03-2017LL64354 a FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA en data 21/12/2017, atès
que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7è  de  l’esmentada  ordenança,  en  tant  que
l’edifici  es troba, d’acord amb l’informe de la tècnica municipal,  dins del llistat del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte de Sants
Montjuïc  amb  nivell  de  protecció  individual  A,  número  d’identificador,  amb  la
denominació de “Fàbrica de filats i teixits de cotó Casarramona”.

4. – (09-2019CD45530)  DECLARAR  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  les  obres
consistents  en  l’adequació  dels  espais  exteriors  i  modificació  no  substancial  de
distribució de l’Institut d’Educació Secundària de l’emplaçament del passeig Mollerussa
71-73,  atès que són obres contemplades a l’article  212è de les  Normes Urbanístiques
del  Pla  General  Metropolità,  destinades  a  equipaments  comunitaris,  d’aquesta  ciutat,
d’utilitat  municipal,  atès  que  reporta  beneficis  objectius  a  la  ciutat  i  acompleix  una
funció  social.  CONCEDIR  al  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  la  bonificació  del  70%
sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,  generada  per
l’admissió del comunicat diferit, presentat el 30 de setembre de 2019, per a les obres
de  referència,  donat  que  s’ajusta  a  allò  establert  a  l’article  7è  apartat  primer  de
l’Ordenança  fiscal  2.1  reguladora  de  l’ICIO,  en  tant  que  el  Consorci  d’Educació  de
Barcelona  és  una  entitat  de  caràcter  públic,  les  obres  s’executen  en  sol  qualificat
d’equipaments actuals (clau 7b) pel PGM i les obres acompleixen una funció d’interès
social com és la realitzada per un equipament docent. DONAR -NE TRASLLAT a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

5. – (09-2019CI43823) DECLARAR les obres consistents en la modificació l'accés a
l’equipament existent per a millorar les condicions d’evacuació en cas d’incendi,  en la
instal·lació d’un nou sistema de calefacció i de ventilació i en la redefinició dels serveis
higiènics,  a  l’edifici  situat  al  carrer  Martí  Molins  41-45  d’aquesta  ciutat,  d’especial
interès,  atès  que  les  esmentades  són  obres  contemplades  a  l’article  212è  de  les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments
comunitaris  i  s’executen  en  terrenys  qualificats  urbanísticament  com  d’equipament
(clau 7a). CONCEDIR a la Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure la bonificació del
65%  sobre  la  quota  de  l’Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  Obres,  generada
per l’admissió del comunicat immediat, presentat el 19 de setembre de 2019, per a les
obres de referència, donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7è apartat primer de
l’Ordenança  fiscal  2.1  reguladora  de  l’ICIO,  en  tant  que  les  obres  s’executen  en  un
equipament  comunitari  dels  contemplats  a  l’article  212  de  les  NU  del  PGM  i  són
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promogudes  per  una  entitat  sens  ànim  de  lucre.  DONAR-NE  TRASLLAT  a  l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

Districte de Ciutat Vella

6. – (20PL16764) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  per  a  l’ordenació
de  l’ampliació  del  Museu  d’Art  Contemporani  de  Barcelona  (MACBA);  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 les Corts

7. – (20PL16766) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal  de  Barcelona,  la  Modificació  del  Pla  General  Metropolità  a  l’illa  delimitada
pels carrers de Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de Les Corts; i
Modificació del Pla Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic
de la ciutat de Barcelona, Districte de Les Corts;  d’iniciativa municipal;  EXPOSAR-LA al
públic  pel  termini  d’un  mes  i  SOTMETRE-LA  al  Consell  Municipal  per  a  la  seva
aprovació.

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

8. – (M1923/560)  La  comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures   i  Mobilitat  acorda
que el govern municipal elabori un inventari en 3 mesos amb els solars, edificis i espais
en desús (o susceptibles a ser-ho en un futur), propietat de l'Estat espanyol  per tal de:
1. Definir la estratègia de negociació a seguir pel govern de la ciutat per aconseguir-ne
seva cessió.  2.  Fer  una valoració  cas  per  cas  d’aquests  espais  per  tal  de definir  el  seu
potencial urbanístic actual, definir els possibles usos futurs i les modificacions
necessàries per dur-los a terme.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

9. – (M1923/579)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Infraestructures  i  Mobilitat  insta  al
Govern municipal a desenvolupar un pla director per Motocicletes i Ciclomotors que
contempli quatre grans eixos principals per a la seva articulació. 1. SEGURETAT: 1.1. 
Desenvolupament d’un estudi exhaustiu per detectar comportaments de risc acceptat
 en  la  conducció  habitual  i  un  re-disseny  d’estratègies  per  apaivagar-la.  1.2.  Disseny
d’un  pla  de  mesures  disciplinàries  per  garantir  la  seguretat  dels  motoristes  i  també
dels vianants. 1.3. Fermesa en el compliment de la velocitat màxima de 30 km/h,
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aquest  és  un factor  fonamental  per  afavorir  el  descens  d’accidents  urbans  i/o  la  seva
gravetat. 1.4. Disseny d’un sistema d’itineraris preferents per motos i ciclomotors, per
guanyar  fluïdesa,  seguretat  i  confort.  2.  ESTACIONAMENT:  2.1.  Disseny  d’un  Pla
d’estacionament es superfície: les motos han de baixar a les voreres i ser reubicades a
la calçada de manera preferent i intel·ligent. Aquest canvi de paradigma en el sistema
d’estacionament, lluny de implicar dificultats pels motoristes, ha de funcionar com un
facilitador del  seu us.  2.2.  Disseny d’un Pla d’estacionament subterrani  públic  i  privat:
Les motos han de baixar paulatinament a aparcaments subterranis o poden ocupar
espais comercials en planta que no siguin atractius per activitats terciàries. 2.3.
Disseny  d’un  sistema  de  tarificació  per  a  les  motos,  que  restitueixi  en  part,  l’espai
d’estacionament  ocupat  en  calçada.  Dinàmic,  bonificat....  però  tarifat.  3.
ELECTRIFICACIÓ:  3.1.  Una  veritable  política  ecologista  és  afavorir  l’electrificació  de  la
flota privada de vehicles. El sector més fàcil de promocionar inicialment són les motos.
Per tant és necessari produir i convergir els factors que permetin  una transició
accelerada. 3.2. Disseny d’un pla per afavorir un augment massiu de la infraestructura
de recàrrega lenta, en pàrquings públics, evidentment, però també sobre tot en els
situats en les comunitats de veïns. 3.3. Dissenyar una política decidida que aporti
avantatges fiscals als vehicles de dues rodes elèctrics : impost circulació,
estacionament, ajuts per la compra, etc.4. VEHICLE COMPARTIT: 4.1. El moto-sharing
és un servei que ha de permetre resoldre els 4 principals reptes que afronta la
mobilitat en zona urbana i afecten també a Barcelona: contaminació, congestió,
ocupació espai públic i seguretat vial. 4.2. Augment significatiu del número de
llicències  disponibles  pels  operadors establerts  a  Barcelona.  4.3.  Disseny d’un pla  real
de implantació dels sistema de moto-sharing a la ciutat de Barcelona,. Considerant al
servei com un aliat per a la millora de la mobilitat global de Barcelona.

Del Grup Municipal Ciutadans:

10. – (M1923/565) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda
instar el Govern municipal a complir amb l'acordat en aquesta mateixa Comissió al
novembre del 2018 i a: 1. Crear una comissió integrada per tots els Grups municipals,
amb la finalitat d'impulsar un pacte institucional, polític i ciutadà pel 22@. 2. Que, en
el marc de l'esmentada comissió, el Govern presenti una proposta que inclogui: - Les
modificacions necessàries del PGM i situació administrativa com queda l'àmbit del
22@. - Els projectes d'urbanització per a l'apertura de nous trams de carrers. - Les
obres de condicionament de voreres que permetin una mobilitat segura i adaptada en
tota la zona del 22@.

Del Grup Municipal Partit Popular:

11. – (M1923/572)  La  Comissió  d’Ecologia,  Urbanisme,  Mobilitat  i  Infraestructures  acorda:
Instar a TMB a retirar immediatament de la xarxa de metro i autobús les campanyes
publicitàries amb missatges ideològics i/o polítics que contravenen les normes
utilitzades a la xarxa de transport públic durant els darrers anys.
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

12. – (M1923/581) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a que es portin a terme els canvis oportuns als Decrets d’Alcaldia per
tal d’augmentar per a cadascun dels operadors el nombre de llicències fins a 1.500 en
funció de la seva capacitat i experiència demostrada.

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

13. – (M1923/561) Que des de la Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica i en
coordinació  amb  altres  àrees  implicades,  es  procedeixi  a  l’elaboració  d’un  protocol
específic  per  a  la  posta  en  marxa  i  funcionament  d’horts  urbans  orientat  a  la
determinació de la idoneïtat dels espais dedicats a hort urbà que estableixi: -
L’avaluació de la qualitat del sòl i de les condicions de l’entorn, tant de forma prèvia a
l’inici  de  qualsevol  nou projecte  d’hort  urbà,  com en el  cas  de  reinici  de  l’activitat  en
aquells  espais  on  s’ha  aplicat  una  suspensió  preventiva.  -  Que  en  el  termini  d’un  any
tots els  espais  d’horts  en funcionament a la  ciutat  hagin pogut gaudir  d’una auditoria
de qualitat en el mateix sentit. - Que en els casos en que es detectin anomalies,
determini les mesures de correcció necessàries que s’han de dur a terme per iniciar o
reiniciar l’activitat. - Que tots els espais d’hort urbà sota aquest protocol de prevenció i
control  gaudeixin  d’un  distintiu  de  producció  saludable  i  segura.  -  Que  el  protocol
estableixi un seguiment periòdic continuat de la qualitat del sòl i de les condicions
d’entorn dels horts urbans de la ciutat.

14. – (M1923/562) Que el Govern municipal, tal i com s'ha acordat en la negociació de
pressupostos, faci públic el calendari d’execució de les obres de reforma de la Rambla i
estableixi l'inici d’aquestes per l’any 2020.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

15. – (M1923/570) Quin és el capteniment del govern municipal pel que fa a una suspensió
de llicències d'obres en tot l'àmbit del 22@?

16. – (M1923/578)  Que  el  govern  municipal  presenti  en  el  termini  d’un  mes,  un  document
que reculli les accions realitzades fins el moment per tal de donar compliment a les
conclusions de la Comissió no permanent d’estudi de la Zona Fòrum que es va celebrar
a finals del mandat passat per abordar les diverses problemàtiques del veïnat. Que el
document inclogui  també,  un full de ruta amb un calendari detallat de les accions
concretes a desenvolupar en el futur, tot creant un espai de treball conjunt entre
Ajuntament, altres administracions, institucions i societat civil, per portar-les a terme.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

17. – (M1923/568) Que el Govern de la ciutat presenti el projecte, consensuat amb tots els
agents implicats, que permeti portar a terme la remodelació de la Via Laietana.

Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:

18. – (M1923/580) Que l'Ajuntament prengui la iniciativa i contacti amb els propietaris
d'immobles de gran superfície buits o infrautilitzats per estudiar conjuntament el
millor destí d'aquests immobles, sigui per a habitatges o altres usos d'interès general.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Ciutadans:

19. – (M1923/566) Quan està previst presentar el projecte per a la urbanització de
l'avinguda del Tibidabo i de la infraestructura necessària i imprescindible per poder
tornar a posar en funcionament el Tramvia Blau?

Del Grup Municipal Partit Popular:

20. – (M1923/571)  En  quina  situació  es  troba  i  quin  és  el  calendari  del  projecte  d’execució
per a la reforma i reobertura del Tramvia Blau i de la remodelació integral de
l’Avinguda Tibidabo?

21. – (M1923/576)  En  quin  estat  es  troba  el  procés  d’adjudicació  de  les  llicències  per  a
motocicletes i  ciclomotors elèctrics i  de bicicletes d’ús compartit i  quin és el calendari
previst per a la seva implementació?

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Mocions

VII) Declaracions Institucionals

 


