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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Dia:  19 d'abril de  2017 

Hora: 16,30 h. 

Sala: President Lluís Companys 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions extraordinària i ordinària de 22 de març de 2017. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d'ofici 

b)   Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

2.-  (M1519/6063) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de les 

negociacions del conveni col·lectiu i de la vaga indefinida convocada pels treballadors/es de 

Metro de Barcelona. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

3.-  (16PL16439) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a la regulació d’una 

escola bressol municipal al carrer de l’Aurora núm. 24 i la creació d’un equipament esportiu al 

conjunt escolar La Maquinista de la Barceloneta, promogut pel Consorci d’Educació,  amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 

RESOLDRE l’al·legació presentada 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; 

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

definitiva. 
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Districte de Sants-Montjuïc 

 

4.-  (14PL16226) DESISTIR, de conformitat amb l’article 91 de la llei 30/1992 de 26 de novembre 

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 

la tramitació de la Modificació del Pla de Millora Urbana del Sector 14 de la Marina de la Zona 

Franca, d’iniciativa municipal, aprovada inicialment per la Comissió de Govern el 23 de juliol 

de 2014, pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna 

per reproduït; i, en conseqüència, declarar conclús el procediment i procedir a l’arxiu de les 

actuacions. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

5.-  (16PL16435) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació de 

l’equipament situat a la parcel·la del carrer Segle XX, 16-18, per a la nova ubicació de la 

residència Baro, promogut per Residències geriàtriques Segle XX, amb les modificacions, 

respecte al document aprovat inicialment, 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. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

6.-  (11PL15863) DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.c del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, el Pla 

Especial Urbanístic per a la concreció de la titularitat, el tipus i ordenació de l’equipament situat 

a l’avinguda Meridiana, núms. 339-347, promogut per You Student Living, SL, atesa 

l’existència de motius determinants de la denegació de la seva aprovació, fonamentats a 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de 

motivació s’incorpora a aquest acord; i NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla. 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

7.-  (01-2015CD27726) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

de millora a realitzar, entre les quals hi ha les d’instal·lació d’ascensor al c/ Nou de sant 

Francesc núm. 27 i,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR 

a la Comunitat de Propietaris del c/ Nou de Sant Francesc núm. 27, per les esmentades obres 

d’instal·lació d’ascensor, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres, del 21 de maig de 2015, 

per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3 de l’esmentada 

Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la 

quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 3.902,75 euros, es 

redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 3.512,47 euros, quedant només 

obligat a pagar 390,28 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat  a l’institut Municipal 

d’Hisenda als efectes pertinents. 
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8.-  (01-2015CD54582) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

de substitució d’ascensor  i eliminació de barreres arquitectòniques en planta baixa, per tal de 

millorar l’accessibilitat a la finca del passeig Colom 7 i,  de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 

2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a la Comunitat de Propietaris del pg. Colom 7, per les 

esmentades obres de substitució d’ascensor en la finca i eliminació de barreres arquitectòniques 

en planta baixa del passeig Colom 7, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de 

construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres, del 30 de 

setembre de 2015, per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3 de 

l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta 

manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 1.496,27 

euros, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 1.346,64 euros, quedant 

només obligat a pagar 149,63 euros per aquest concepte. DONAR-NE trasllat a l’institut 

Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

9.-  (10-2012LL01905) DECLARAR d’especial interès públic i utilitat municipal les obres de 

reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar protegit  realitzades al carrer Clot 2A sota l’empara 

de la llicència d’obres majors 10-2012LL01905, atorgada el 27 de novembre de 2013; 

CONCEDIR a la mercantil Xilest, SL  la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres; 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 sobre edificis 

o locals urbanísticament protegits amb un nivell de protecció C; i DONAR-NE trasllat a 

l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 

10.-  (20180001) INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis d’implantació, manteniment 

i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides, denominat Bicing 2.0, per als 

anys 2018 a 2028, amb núm. de contracte 16003724, mitjançant tramitació ordinària, amb la 

utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 227.568.148,50 

euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules 

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb 

càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el 

següent desglossament: pressupost net 188.072.850,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i 

import de l'IVA de 39.495.298,50 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient 

en els pressupostos posteriors a l'actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus a 

l'empara de l'article 89 de la TRLCSP. 

 

Districte de Nou Barris 

 

11.-  (17pl16465) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la creació i regulació d’un 

equipament situat en el front del carrer de Besiberri, en l’Illa Q del Turó de la Peira delimitada 

pels carrers d’Aneto, d’Inca, del Montsant i de Besiberri, d'iniciativa municipal, i EXPOSAR-

LA al públic el termini d’un mes. 

 

c)  Proposicions 
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V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

12.-  (M1519/6030) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Que el govern 

impulsi, la tramitació de la Modificació del Pla General necessària per tal que la porció de sòl 

corresponent a la parcel·la situada al carrer Sant Adrià núm. 55-79 (antiga Fàbrica Mercedes-

Benz), es desenvolupi urbanísticament mitjançant iniciativa pública, possibilitant a la vegada la 

transformació dels actuals usos industrials que preveu el planejament, a usos dotacionals, espais 

lliures, usos residencials i d'activitat econòmica, d'acord amb els paràmetres que establia el 

document de Criteris aprovat. 2. Que en aquesta Modificació del PGM s'estableixi el sistema 

d'actuació per expropiació per a l'obtenció del sòl necessari per a l'execució d'habitatge de 

protecció. 3. Que el govern porti el document per a la seva aprovació inicial, en el transcurs dels 

propers 3 mesos. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

13.-  (M1519/6067) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Movilitat acorda instar el govern 

municipal que modifiqui el Pla Especial Urbanístic d'allotjaments Turístics, en el sentit 

d'excloure col.legis majors i residències d'estudiants, adscrites o amb conveni de col.laboració 

amb universitats i centres docents, del seu àmbit d'aplicació. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/6075) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda incorporar els estudis de 

demanda, viabilitat i costos d'acabament de les línies 9 i 10 a la comissió no permanent d'estudi 

sobre la connectivitat en transport públic de l'avinguda Diagonal, aprovada el darrer Plenari del 

Consell Municipal, així com posar a disposició d'Ifercat (Infraestructures Ferroviàries de 

Catalunya) i de la Generalitat de Catalunya totes les eines que estiguin a l'abast de l'Ajuntament 

per tal que la finalització d'aquesta infraestructura sigui una realitat el més aviat possible. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/6064) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 

municipal a augmentar la dotació pressupostària, en el present exercici i següents, per tal de 

garantir el cobriment de la Ronda de Dalt en tots els seus trams. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

16.-  (M1519/6043) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: a) Rebutjar la manca de 

cap compromís creïble respecte a les inversions i el calendari que posi fi a la situació 

insostenible de La Sagrera per part del govern espanyol. b) Constatar per enèsima vegada la 

nul·la voluntat del govern espanyol de mantenir un nivell d'inversions en matèria 

d'infraestructures i, especialment, a rodalies. c) Refermar el compromís de l'Ajuntament de 

Barcelona amb la recuperació de la plena sobirania política i econòmica per tal de poder 

gestionar les infraestructures pròpies i planificar les inversions necessàries. 

 



 

Ref:  CCP 5/17 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

v.  13/ 4/ 2017     12: 22 
5 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

17.-  (M1519/6031) Que el govern atengui, les peticions que la Taula d'esports de Sants, Hostafrancs 

i La Bordeta ha realitzat en el marc del període d'al.legacions a l'aprovació inicial de document 

de MPGM Can Batlló-Magòria, en el sentit de preveure el sòl i el sostre necessari per a poder 

ubicar-hi els equipaments esportius que el barri necessita. 

 

18.-  (M1519/6032) Instar al Govern municipal a que prengui les mesures necessàries en un màxim 

de tres mesos, per desenvolupar un Pla Director del Transport Escolar en autocar per Barcelona 

i la seva Àrea Metropolitana. Aquest Pla tindrà com objectiu optimitzar els recorreguts per 

millorar el percentatge d'ocupació del passatge i racionalitzar rutes i parades. El Pla procedirà a 

interconnectar a tots els centres escolars usuaris del transport Escolar per autocar, tot evitant la 

correspondència exclusiva entre col·legi i empresa de transport. Els paràmetres determinants 

del passatge seran la ruta i potencials viatgers, per tant, alumnes de diferents centres escolars 

compartiran transport, no sent la variable "pertinència a un col·legi" excloent de la configuració 

de la tipologia del passatge ni determinant pel disseny de rutes ni parades. L'objectiu final serà 

apaivagar la presència d'autocars escolars a les hores puntes (aproximadament unes 600 unitats) 

en un 30 % (180 unitats) i millorar els temps de recorregut i l'optimització de la ubicació de 

parades. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

19.-  (M1519/6068) Que el Govern municipal de la ciutat estableixi com a infraestructura prioritaria 

de la ciutat, la construcció i posada en servei de la nova estació de ferrocarril de rodalies de 

Sant Andreu Comtal, establint els acords necessaris amb la resta d'administracions competents. 

Que el Govern planifiqui adequadament les actuacions urbanístiques de la seva competència, en 

relació als accessos i mobilitat en l'entorn de l'estació. Que el Govern elabori un pla de treball, 

amb actuacions, dates i pressupostos, incloent els compromisos adquirits per les diferents 

administracions competents. Que l'esmentat pla de treball es presenti als grups polítics i a la 

ciutadania en general. Que, independentment dels punts anteriors, el Govern de la ciutat faci les 

gestions oportunes per tal que en el termini fins a la construcció de la nova infraestructura, 

l'estació actual compleixi amb els requisits mínims legals quant a l'accessibilitat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

20.-  (M1519/6076) Que es realitzi una auditoria de l'empresa pública Solucions Integrals per a 

Residus, SA (SIRESA) per tal d'avaluar la seguretat i la gestió d'incidències, els mecanismes de 

contractació laboral i la revisió dels acomiadaments. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

21.-  (M1519/6065) Que se'ns facilitin tots els informes tècnics de Glòries (positius i negatius) que 

van donar lloc a l'adjudicació del concurs de les obres relatives al projecte executiu del túnel 

viari a la plaça de les Glòries. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

22.-  (M1519/6069) Quines mesures prendrà el govern municipal per restablir els canals de diàleg i 

negociació amb representants de les entitats professionals i ciutadanes en relació a la regulació 

de les terrasses? 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

23.-  (M1519/6077) Quin seria el cost econòmic, el calendari, els riscos a nivell de seguretat i 

l'impacte social que suposaria l'aturada de les obres de la plaça de les Glòries a causa d'una 

nova licitació? 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

24.-  (M1519/6066) Quina valoració fa el Govern municipal de la retirada del Gremi de Restauració, 

i altres organitzacions com la PIMEC o el Consell de Gremis, de la comissió tècnica de 

terrasses, quines accions durà a terme perquè tornin aquestes organitzacions, i com pensa 

enfocar el funcionament de la Comissió tècnica de terrasses perquè serveixi de forma efectiva 

per resoldre els possibles problemes derivats de l'aplicació de l'ordenança de terrasses? 

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

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

25.-  (M1519/6044) Quins motius té el govern per privatitzar la producció de 500 quilovats de 

potència elèctrica i en què beneficia això a la capacitat del nou operador energètic en assolir 

l'objectiu de reduir en un 17% les emissions de gasos que provoquen l'efecte hivernacle en tres 

anys per sobre de la inversió pública directa o altres formes de finançament? 

 

26.-  (M1519/6045) Per quins motius TMB va establir uns requisits tan acotats per al contracte de 

suports publicitaries en un diari que només podia complir El Periódico de Catalunya i quin és 

l'estat actual del procediment d'adjudicació? 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

27.-  (M1519/6033) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 22 de desembre de 2015, amb el 

contingut següent: (M1519/1633) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda 

continuar l’impuls a la creació del parc mixt dels Tres Turons a través de la tramitació 

municipal de les modificacions de planejament necessàries que resultin factibles d’acord amb 

els estudis de viabilitat previs, així com la redacció i tramitació d’un pla especial de protecció 

de l’entorn, que preservi el paisatge, la memòria visual i històrica, amb l’ordenació dels 

elements de telecomunicacions, i la creació d’un espai d’ús social i de trobada per al veïnat, tot 

preservant l’entorn d’agressions urbanístiques i d’impactes mediambientals no desitjats. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

28.-  (M1519/6978) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició atesa a la Comissió 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en data 20 d'abril amb el contingut següent: (M1519/3165) 

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a: estudiar i 

obrir una taula de treball on incloguin l’Ajuntament, tots els col·lectius usuaris de l’espai 

públic, així com les diferents entitats i associacions afectades per tal d’analitzar el model de 

plataforma única com a solució a l’accessibilitat, mobilitat i pacificació als carrers, de tal 

manera que els criteris adoptats es puguin aplicar tant en actuacions futures com en les ja 

realitzades. 

 

VI) Mocions 

 

 

 


