GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

1 de Desembre del 2017

Comissions del Consell Municipal – Actes
ACTA Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sessió de 23
d'octubre de 2017.
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 23 d'octubre de 2017,
s'hi reuneix la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència de l’Im.
Sr. Daniel Mòdol i Deltell. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz
Cid, Mercedes Vidal Lago, Jordi Martí i Galbis, Raimond Blasi i Navarro, Santiago
Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Xavier Mulleras
Vinzia, assistits per l'assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós Hernández, que actua per
delegació del secretari general i que certifica.
També hi són presents les Sres. i els Srs.: Aurora López Corduente, Manuel Valdés
López, Frederic Ximeno Roca, Rosario Carro, Adrià Voltes, Anna Mulà, Carlos López,
Olga Torres i Héctor Leonardo Anselmi.
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Josep Maria Montaner i
Martorell, Agustí Colom i Cabau, Francina Vila Valls, Alfred Bosch i Pascual, Maria
José Lecha González i Gerard Ardanuy i Mata.
S'obre la sessió a les 16.30 h.

El Sr. Mulleras explica que la data límit per presentar iniciatives a la Comissió era
l’11 d’octubre, mentre que aquesta moció tracta dels problemes de mobilitat i de
seguretat vial que va ocasionar a la ciutat la manifestació del 17 d’octubre, en la qual
les persones que hi van assistir duien espelmes.
El Sr. Mòdol dona pas a la votació dels grups per apreciar la urgència de la moció.
El Sr. Martí assenyala que, abans de posicionar el vot en relació amb aquesta moció,
el Grup Municipal Demòcrata vol expressar la seva preocupació i el seu rebuig frontal
als atacs a la llibertat i a la democràcia que viu actualment Catalunya. Explica que
se’ls fa difícil mantenir una posició aïllada del context general actual, i més del que
pugui passar les properes hores i els propers dies.
Pel que fa a la moció, manifesta que voten en contra de la presa en consideració de
la seva urgència.

1
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 70ca-b5ca-85bc-a80e

El Sr. Mòdol anuncia que el Grup Municipal de la CUP i el regidor no adscrit Gerard
Ardanuy han comunicat que no assistirien a la sessió d’avui. D’altra banda, assenyala
que el primer punt de l’ordre del dia finalment es retira.
Manifesta que el Grup Municipal del PP ha presentat una moció d’urgència i que, per
tant, se n’ha d’apreciar la urgència.
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El Sr. Alonso afirma que el Grup Municipal de Cs no vol polititzar aquesta sessió, i
que creuen que des de la Comissió han de treballar pels barcelonins, mantenint-se
una mica al marge del context polític actual.
Manifesta que voten a favor de la urgència de la moció presentada pel Grup
Municipal del PP, ja que consideren que es refereix a un cas greu de falta de previsió
i coordinació amb els serveis de neteja, fet que va generar un caos de trànsit
important.
El Sr. Coronas afirma que és evident que el context polític actual fa que el
funcionament de l’Administració no sigui l’habitual en un estat de normalitat, ja que
no es dona un estat de normalitat. Opina que no deixa de ser curiós que aquells que
demanen que l’Ajuntament actuï com si no passés res es preocupin, en canvi, per la
vorera de la Diagonal, com si aquest fos el gran problema del que succeeix
actualment.
Manifesta que el Grup Municipal d’ERC no aprecia la urgència de la moció presentada
pel Grup Municipal del PP i, per tant, hi votarà en contra.
El Sr. Mòdol explica que el Grup Municipal del PSC no aprecia la urgència de la moció
i considera que es pot tractar en una altra sessió de la Comissió.
La Sra. Sanz manifesta que, entenent que el que hauria de motivar la moció és la
informació sobre com es va desenvolupar tot l’operatiu, ofereixen la possibilitat de
parlar amb els tècnics, els professionals i les empreses que van desenvolupar totes
les tasques als grups municipals que així ho desitgin. Afirma, però, que creuen que el
tipus de debat que planteja el Grup Municipal del PP amb aquesta moció no és
escaient i, per tant, el Grup Municipal de BC també vota en contra d’apreciar-ne la
urgència.

El Sr. Mulleras demana que consti en acta la protesta del Grup Municipal del PP per
aquest resultat, atès que consideren que s’ha votat en funció del contingut de la
moció i no pas de la seva urgència. Explica que entenen que el fet de votar en contra
del contingut de la moció i no voler sotmetre-la a debat sí que és una restricció de la
llibertat i de la democràcia en un òrgan representatiu de la ciutadania de Barcelona.
I) Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 12 de juliol i de la sessió
extraordinària de 26 de setembre de 2017.
S'aproven.
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, Es comuniquen les
resolucions següents:
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El Sr. Mòdol conclou que no s’aprova la presa en consideració de la urgència de la
moció.
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1. (20170094)
Del gerent municipal, de 27 de juliol de 2017, que aprova el Plec de clàusules i
autoritza la despesa del contracte relatiu a l'assistència i assessorament tècnic al
Programa Ajuntament + Sostenible 2017-2019, per als exercicis 2017-2019 i per un
import de 242.000,00 euros.
2. (20170461)
Del gerent municipal, de 28 de juliol de 2017, que aprova els Plecs de clàusules,
autoritza despesa i inicia l'expedient per a la contractació del servei de manteniment
del Centre de gestió i mobilitat de la ciutat de Barcelona, adjudicant-lo a Etra Bonal,
SA, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 467.365,26 euros.
3. (20170575)
Del gerent municipal, de 19 de setembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules,
autoritza despesa i inicia l'expedient dels serveis d'assistència tècnica per al
seguiment de la instal·lació i retirada de l'enllumenat de Nadal 2017, per als exercicis
2017-2018, i per un import de 72.375,00 euros.
4. (20170190)
Del gerent municipal, de 20 de setembre de 2017, que aprova els Plecs de clàusules,
autoritza despesa i inicia l'expedient de contractació del servei de mudances i
transport, material, documentació i mobiliari a nivell intern i extern d'Ecologia
Urbana, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 50.000,00 euros.

6. (20170009)
Del gerent municipal, de 7 de setembre de 2017, que adjudica a Estratègia
Momentumco, SL el contracte que té per objecte el servei, suport, anàlisi i avaluació
de serveis Ecologia Urbana, per als exercicis 2017-2019, i per un import de
256.981,36 euros.
7. (20170013)
Del gerent municipal, de 7 de setembre de 2017, que adjudica a Help Guau, S.L. el
contracte dels serveis de recollida i trasllat d'animals de companyia perduts o
abandonats a la ciutat al Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia, per als
exercicis 2017-2019, i per un import de 323.000,00 euros.
8. (20170006)
Del gerent municipal, de 19 de setembre de 2017, que adjudica a E3 Solinteg, SL el
contracte per a la contractació dels serveis de seguiment i control de plans i obres de
millora i implantació d'infraestructures a la ciutat de Barcelona, i reajustar la
distribució pressupostària, per als exercicis 2017-2018, i per un import de
138.477,24 euros.
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5. (20170054)
Del gerent municipal, de 27 de juliol de 2017, que adjudica a Audiotec el contracte
relatiu a la gestió, avaluació i seguiment de la contaminació acústica, per als
exercicis 2017-2019, i per un import de 420.000,00 euros.
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9. (20170289)
Del gerent municipal, de 28 de setembre de 2017, que adjudica a Consultia IT el
contracte de serveis de suport gestió operativa, evolució de sistemes, informació i
gestió projectes TIC d'Ecologia Urbana, per als exercicis 2017-2018, i per un import
de 124.811,50 euros.
10. (20170151)
Del gerent municipal, de 6 d'octubre de 2017, que adjudica a Logitek, S.A. el
contracte del servei de manteniment de la plataforma de telecontrol de l'Ajuntament
de Barcelona 2017-2018, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 48.844,24
euros.
11. (17010038) Districte de Nou Barris
Del gerent municipal, de 25 de juliol de 2017, que adjudica a Lavola 1981, SA el
contracte per al programa d'activitats ambientals al Castell de Torre Baró, per als
exercicis 2017-2019, i per un import de 181.459,35 euros.
12. (1037/2017) Districte de Sant Andreu
Del gerent municipal, de 20 de juny de 2017, que adjudica a Automatismes i
Telegestió, SL el contracte relatiu al servei de manteniment integral i gestió
energètica de les instal·lacions solars tèrmiques i les instal·lacions de producció de
calor, fred i aigua calenta sanitària (ACS) al centre cívic Navas, per als exercicis
2017-2019, i per un import de 59.038,66 euros.

13. (16PL16407) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana i Pla Especial
Urbanístic de l’equipament privat al sector de la modificació del Pla General
Metropolità per a l’ordenació dels terrenys delimitats pels carrers de Quetzal, de la
Riera Blanca i de l’avinguda del Carrilet de Barcelona, promogut per Banco de
Sabadell S.A.; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; precisar que l’esmentat
termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el
mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i
donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
14. (17PL16475) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció volumètrica del parc
de bombers de la Vall d'Hebron de Barcelona, d’iniciativa municipal; exposar-lo al
públic pel termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en
cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
15. (17PL16476) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de l'Àrea Nord de
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l’equipament esportiu-docent situat al passeig de la Vall d'Hebron 264-268,
promogut per FMS Activa SL; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; precisar que
l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment
amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
16. (17PL16481) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana dels
equipaments situats a l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila i de Llacuna,
d’iniciativa municipal (Institut BCN Esports); exposar-lo al públic pel termini d’un
mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi
totalment o parcialment amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la
seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat
17. (17PL16483) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació de les condicions
edificatòries de la parcel·la situada al carrer Sancho d'Àvila 65-69, promogut per
Conren Tramway Uno, SL; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; precisar que
l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment
amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

19. (16GU35) Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 119.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els
Projectes d’estatuts i de bases d’actuació per a la constitució de la Junta de
Compensació del PAU del PMU de l’illa delimitada pels carrers de Cristòbal de Moura,
de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà -Districte d’activitats 22@bcn-, formulats
per propietaris que representen més del 50% de la superfície del PAU. Publicar
aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb inserció dels
projectes d’estatuts i de bases d'actuació aprovats definitivament, i en un dels diaris
de més circulació de la província, i Notificar-lo individualment a les persones
propietàries perquè en el termini de vint dies puguin manifestar la seva decisió
d’adherir-se a la futura entitat, amb l’advertiment que la falta d’incorporació a la
Junta de compensació, o bé del compromís de participar en l’execució del
planejament en els termes establerts a la base tercera apartat 1, podrà donar lloc a
l’expropiació o a la reparcel·lació de les finques no incorporades, en els termes
establerts a la base tercera apartat. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.
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18. (17PL16490) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l’ampliació
de l’escola la Mar Bella, situada a la plaça Sant Bernat Calbó, promogut pel Consorci
d’Educació de Barcelona; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; precisar que
l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment
amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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20. (11GU25.1) Resoldre les al·legacions formulades durant el termini d’informació
pública d’aprovació inicial de la Modificació del Text Refós del Projecte de
Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 del Pla Especial de Rehabilitació de Sant
Genís dels Agudells, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en l’informe
de 22 de juny de 2017 de la Direcció de Gestió de Sòl de la Societat Barcelona Gestió
Urbanística SA que consta en l’expedient i que en els seus mateixos termes es donen
per reproduïts. APROVAR definitivament, a l’empara de l’article 119.2.a) del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, la Modificació del Text Refós del Projecte de
Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 del Pla Especial de Rehabilitació de Sant
Genís dels Agudells. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un
dels diaris de més circulació de la província i notificar-lo individualment a totes les
persones propietàries i d’altres interessades en l’expedient. Donar-ne compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
21. (17SD0124P) Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del sòl qualificat 6b en el Pla de
Millora Urbana que ordena els sòls de l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila,
Àlaba, Pamplona i Almogàvers (aprovat definitivament pel Plenari del Consell
Municipal de 29 de gener de 2016) promogut per la Junta de Compensació del Pla de
Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, Àlaba, Almogàvers i
Pamplona, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP
amb classificació B) de 6 de juny de 2017, que figura a l’expedient administratiu i
que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 359.688,24 euros, el
21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixen els
articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Sotmetre’l a informació pública durant un termini
d’un mes, 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. Notificar-lo als interessats en aquest procediment. Donar-ne compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

22. (2016 SD 0156 PB) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i Endesa Distribución Electrica, SLU per el subministrament elèctric dels
sectors 2 i 3 de l’àmbit de Can Batlló-Magòria delimitat per la Modificació del Pla
General Metropolità (aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme del
municipi de Barcelona en sessió del 2 d’octubre de 2006 (DOGC de 24 de novembre
de 2006) per un import de 2.319.390,46 euros (21% IVA inclòs) amb el benentès
que, els compromisos adquirits en el mateix formen part dels costos d’urbanització
de tot l’àmbit abans referit (sector 1, 2 i 3) la gestió dels quals, ha estat degudament
encarregada a Barcelona Gestió Urbanística SA amb el corresponent lliurament de la
quantitat econòmica per a fer front a la despesa. Facultar en el gerent d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, Jordi Campillo Gámez, la signatura del present conveni i dels
actes que se'n derivin. Trametre una còpia compulsada del conveni signat a la
Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en compliment de
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l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de
Catalunya, en redacció donada per la Llei 16/2015 i de conformitat amb l’article
309.1 del ROAS. Publicar un anunci de referència sobre l’aprovació i signatura del
conveni en el Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta municipal. Notificar el
present acord als interessats als efectes corresponents. Donar-ne compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

24. (17GU03) Resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública
del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del
PMU de la zona d’actuació LCR – La Clota-Reordenació, formulat per la Junta de
Compensació del Sector La Clota-Reordenació, en el sentit que justificadament i
raonada figura en l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de
30 de juny de 2017 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. Aprovar
definitivament, a l'empara de l'article 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Projecte de
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de la zona
d’actuació LCR – La Clota-Reordenació, formulat per la Junta de Compensació del
Sector La Clota-Reordenació, en compliment de la Sentència ferma núm. 425,
dictada el 22 de juny de 2016 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, que estima el recurs d’apel·lació
interposat contra la Sentència núm. 82/14 dictada el 7 de març de 2014 pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 415/2011, amb incorporació d’ofici, com a interessats afectats,
els ocupants de les primitives finques aportades 16, 24 i 26, situades,
respectivament, al carreró de Ca l’Iglesias, 2B, al carrer Torelló, 7-9, i a l’avinguda
Marquès de Castellbell, 32, les quals s’hauran de desallotjar i enderrocar en execució
del present projecte de reparcel·lació per incompatibilitat amb el planejament.
Determinar, de conformitat amb l'article 153 del Reglament de la Llei d'urbanisme,
que la fermesa en via administrativa de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació, produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a
l'article 127 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i per tant, entre d'altres, la cessió,
en ple domini i lliure de càrregues, a l'Administració actuant dels terrenys de cessió
obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el planejament. Publicar aquest
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més
circulació de la província, i notificar-lo individualment a tots els propietaris i altres
interessats afectats. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
25. (17GU10) Desestimar el recurs potestatiu de reposició, interposat pel Sr. Benoit
Denis Dohin en nom i representació de l’entitat mercantil Unibail-Rodamco Steam
SLU, contra l’acord de la Comissió de Govern de 20 de juliol de 2017 d’aprovació
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23. (17PL16472) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció
del tipus d’equipament del carrer Maignon/Verdi, promogut per Revelan Inmobiliaria
SL; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini
s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes
d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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definitiva de la relació de béns i drets afectats i la necessitat de l’ocupació directa
que implica la declaració d’urgència de l’ocupació d’una porció de terreny de
2.013,66 m² de la finca del carrer Ferran Junoy núm. 16*22, propietat de l’entitat
mercantil recurrent, qualificada de sistema d’equipament docent per la Modificació
puntual del Pla general metropolità subàmbit 2 Sector IV “La Maquinista”, pels
motius que, justificadament i raonada, consten en l’informe del Departament de
projectes de la Direcció de serveis de gestió urbanística de 5 d’octubre de 2017, que
obra en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. Notificar aquest acord
als interessats. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
26. (17PL16492) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral de preservació i reutilització per a ús
d'habitatge no convencional de l’edifici situat al carrer Sancho de Àvila, 41-45.
Districte d’activitats 22@, promogut per Mahir Investments SL; exposar-lo al públic
pel termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que
coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 26 de juliol de 2017:

28. (17PL16491) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació
de l’escola Ignasi Iglesias i l’equipament esportiu, situats al passeig Torres i Bages al
Districte de Sant Andreu, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; exposar-lo
al públic pel termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en
cas que coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i Donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
29. (17SD0222B) Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la
Carta Municipal de Barcelona, el Projecte Executiu d’Urbanització de l’Illa del Mercat
de Sant Antoni i dels trams de carrer Tamarit i Borrell que li són confrontats,
promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, d’acord amb les
condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) que
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per
un import de 7.230.254,74 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs,
d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
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27. (17PL16484) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici
industrial consolidat situat al carrer Almogàvers, 177-179 i 177-179 interior,
promogut per Menima ITG S.L.U. amb les prescripcions 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; exposar-lo al públic pel termini d’un mes;
precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment
o parcialment amb el mes d’agost; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva
aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.

GASETA MUNICIPAL
1 de Desembre del 2017

de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Publicar el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de
més circulació de la província. Notificar-lo als interessats en aquest procediment.
Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 7 de setembre de 2017:

31. (17PL16480) Denegar l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la
concreció d’ús i ordenació de l’equipament de la Torre Bellesguard situada al carrer
Bellesguard, 20, promogut per Set Propines SL, atesa l’existència de motius
determinants de la seva denegació, 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 donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
32. (16GU14) Desestimar les al·legacions presentades el 25 d’octubre de 2016, pel
Sr. Juan Sacristán Tarragó, advocat, en nom i representació dels hereus de la Sra.
Mercedes Ribó Sanchís (Srs. Ramon, Ricard, Maria-Lourdes, Maria-Mercè (o Mercè),
Maria-Montserrat, Antoni-Lluís, Maria-Esperança, Maria-Inmaculada i Jesús Bracons
Ribó), i el 22 de novembre de 2016, pels Srs. Maria Àngels, Carlos Maria, Josep
Maria, Ana Maria i Maria Eulàlia, Alsina Ribó, i el Sr. Pau Alsina Garcés, durant el
tràmit d’informació pública i audiència als interessats de l’acord de la Comissió de
Govern de 8 de setembre de 2016, relatiu a l’inici de l’expedient d’ocupació directa
d’una porció de 388 m2 de la finca situada al carrer Foc Follet núm. 77-99,
cantonada passeig Enric Sanchís núm. 17-25, finca registral 551, pels motius que
raonadament i justificada consten en l’informe del Departament de Projectes de
Gestió Urbanística de 10 de juliol de 2017, que obra a l’expedient i que a efectes de
motivació es dóna per íntegrament reproduït. Aprovar definitivament, de conformitat
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30. (17GU07) Resoldre les al·legacions formulades pel Sr. Jordi Cercó Gallego i per
les Sres. Eulàlia i Blanca Casadesús Solà, dins del tràmit d’informació pública dels
projectes d’estatuts i de bases d’actuació per a la constitució de la Junta de
Compensació del Polígon d’actuació urbanística B de la MPGM al carrer Juan de Sada
i el seu entorn, en el sentit que justificadament i raonada figura en l’informe del
Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 31 de juliol de 2017 que consta
en l’expedient i que es dóna per íntegrament reproduït. Aprovar definitivament, de
conformitat amb l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que
aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els Projectes d’estatuts i de bases
d’actuació per a la constitució de la Junta de Compensació del PAU B de la MPGM al
carrer Juan de Sada i el seu entorn, formulats per propietaris que representen més
del 50% de la superfície del PAU. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, amb inserció dels projectes d’estatuts i de bases d'actuació
aprovats definitivament, i en un dels diaris de més circulació de la província, i
notificar-lo individualment a les persones propietàries perquè en el termini de vint
dies puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a la futura entitat, amb
l’advertiment que la falta d’incorporació a la Junta de compensació, o bé del
compromís de participar en l’execució del planejament en els termes establerts a
l’article 11 dels Estatuts, podrà donar lloc a l’expropiació o a la reparcel·lació de les
finques no incorporades, en els termes establerts a l’article 136.4 del Reglament de
la Llei d’Urbanisme. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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amb l’article 156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, la relació de béns i drets afectats i
la necessitat d’ocupació directa que implica la declaració d’urgència d’ocupació de la
porció de 388 m2 de la finca situada al carrer Foc Follet núm. 77-99 cantonada
passeig Enric Sanchís núm. 17-25, finca registral 551, qualificada de sistema
d’equipament (clau 7b2), inclosa en la Unitat d’actuació 2 del Pla especial de reforma
interior per a les zones de remodelació a l’entorn del passeig d’Enric Sanchís, aprovat
definitivament pel plenari del Consell Municipal el 21 de desembre de 2001, a
executar mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica; publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un
dels diaris de més circulació de la província i al Tauler d’edictes municipal i notificarho a les persones interessades, de conformitat amb l’article 215.6 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
33. (17PL16493) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici
industrial consolidat situat al carrer Badajoz, 32, promogut per Valontime SL;
exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la
seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.

34. (17SD0079CO) Aprovar la primera relació, que s’adjunta com a annex,
d’actuacions i assistències tècniques a incorporar en el “Programa de col·laboració en
l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de
Barcelona 2017-2019” regulat en la clàusula tercera del Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a
l’establiment del calendari anual d’aportacions al sistema de finançament
metropolità, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 26 de maig de
2017 per un import d'1.386.285,49 euros. Notificar el present acord a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 28 de setembre de 2017:
35. (16PL16426) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de
pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al
Districte de Ciutat Vella (Pla d'usos de Ciutat Vella), segons el contingut 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; exposar-lo al públic pel termini de dos mesos;
prorrogar l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió de 13
d’octubre de 2016 (BOPB de 14 d’octubre de 2016) de conformitat amb l’article 73.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, en els termes següents: a) a l’àmbit de la zona única, la suspensió de
l'atorgament de llicencies i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes

10
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 70ca-b5ca-85bc-a80e

Acords de la Comissió de Govern de 21 de setembre de 2017:

GASETA MUNICIPAL

establertes per la legislació sectorial per a la instal·lació o l'ampliació de les activitats
regulades en els epígrafs del Pla que s’aprova inicialment; b) a l’àmbit de tot el
Districte (amb exclusió de la zona específica ZE-10 Zona Portuària), les activitats
d’exposició i venda o lloguer de bicicletes, exposició i venda o lloguer de motos i
complements, exposició i venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal,
magatzem temporal de mercaderies no perilloses obert al públic, establiment en què
es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics i oficina o punt d’informació
turística. Prorrogar, igualment, la suspensió de l'atorgament de llicencies d'obra
d'edificació, de nova planta, gran rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de
l'ús principal de l'edifici, i l'increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats
immediats i diferits vinculats a la instal·lació o ampliació d'aquestes activitats;
ampliar la suspensió a l'atorgament de llicències i/o comunicats, i altres
autoritzacions municipals connexes, establertes per la legislació sectorial, per a
l'obertura, la instal·lació o l'ampliació de les activitats següents: EC3.3.3 a tot l’àmbit
de Ciutat Vella i P.1.2 només a la zona única. Precisar que els epígrafs a què es
refereix el present acord, corresponen en el seu contingut als recollits a l’acord de 13
d’octubre de 2016, tot i la seva nova denominació. Excloure de la suspensió
l'atorgament de llicències i/o comunicats, i altres autoritzacions municipals connexes,
establertes per la legislació sectorial, per iniciar, ampliar o instal·lar una activitat
que, abans de l'executivitat de l’acord de suspensió potestativa prèvia, disposés de
l'habilitació municipal preceptiva per executar les corresponents obres de
condicionament, excepte les activitats objecte d’ampliació de la suspensió, cas en
què, la data de referència serà la de l’executivitat del present acord de suspensió.
Determinar, també, a l’empara de l’article 74.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les
respectives publicacions al BOPB de l’acord de suspensió potestativa prèvia i del
present acord; determinar que els àmbits de suspensió són els 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; precisar, de conformitat amb l’article 102.4
del Reglament de la Llei d’Urbanisme que 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. Sotmetre’l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva; publicar el present acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat.
36. (15PL16327) Denegar l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al
Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a l’ordenació del Complex
Arquitectònic del Teatre Principal de La Rambla, 27 de Barcelona, promogut per
Edificis i Espectacles, SL; atesa l’existència de motius determinants de la seva
denegació, 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 donar-ne
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
37. (15PL16349) Denegar l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al
Pla Especial Integral per al desenvolupament hoteler de la Casa Palau situada al
passeig Isabel II, 2-4 de Barcelona, promogut per Viqufa 4, SL i Conquibus, SL;
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atesa l’existència de motius determinants de la seva denegació, 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 donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
38. (16PL16418) Denegar l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al
Pla Especial Integral d’adequació per a l’ús d’hotel de l’edifici protegit Nivell B situat a
la Rambla 38 del Districte de Ciutat Vella del terme municipal de Barcelona,
promogut per Alberto Teichman i altres, atesa l’existència de motius determinants
per a 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 donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

40. (16PL16445) Denegar l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 89.2 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), relativa al
Pla Especial Urbanístic de concreció de l’equipament esportiu de titularitat privada
situat al carrer de Sagrat Cor núm. 14-16, Districte de Sarrià-St. Gervasi, promogut
per Diagonal 3000 SL, atesa l’existència de motius determinants de la seva
denegació, 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 donar-ne
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
41 (16GU03) Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 119.3 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i l’article 164.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Projecte de reparcel·lació voluntària del sòl
definit dins l’àmbit de la Trinitat Vella per executar les determinacions de la
Modificació puntual del Pla general metropolità en els sòls ocupats pel centre
penitenciari de joves de Trinitat Vella i entorns, en el marc del conveni de 2001 i
addenda de 2006, formalitzat en escriptura pública autoritzada el 26 de juny de
2017, davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el Sr. Ramón GarcíaTorrent Carballo, amb núm. 2.198 del seu protocol. Publicar aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació de la província, i Notificar-
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39. (17SD0222B) Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 16.b de la Carta
Municipal de Barcelona, el Projecte Executiu d’Urbanització de l’Illa del Mercat de
Sant Antoni i dels trams dels carrers Tamarit i Borrell que li són confrontats,
promogut per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona; d’acord amb les
condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) que
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per
un import de 7.230.254,74 euros, el 21% de l’impost del valor afegit ( IVA) inclòs,
d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Sotmetre’l a
informació pública durant un termini d’un mes, 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. Notificar-ho als interessats en aquest
procediment. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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lo individualment a cadascun dels interessats. Donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
42. (17PL16500) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de Millora Urbana del Subsector 11 del
PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades (Ponent), promogut per la
Junta de Compensació del Subsector 11; exposar-lo al públic pel termini d’un mes;
sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte
a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern de 5 d'octubre de 2017:

44. (89/636) Aprovar, de conformitat amb l'article 195 del Reglament de la Llei
d'urbanisme, la dissolució i liquidació de la Junta de Compensació de la unitat
d’actuació de la Superilla Diagonal Centro, delimitada pels carrers Entença, Déu i
Mata, Numància i avinguda Diagonal, inscrita en el Registre d'Entitats Urbanístiques
Col·laboradores el dia 27 de desembre de 1989 (assentament núm. 435, foli 99 del
Tom III), per haver complert les finalitats per les quals va ser creada. Traslladar
certificació d’aquest acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
per a la practica de la inscripció de la dissolució de l’entitat en el Registre d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores, de conformitat amb l’article 205.1.d) del Reglament
de la Llei d’Urbanisme. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en
un dels diaris de més circulació de la província; i notificar-lo personalment als
interessats. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
45. (17SD0209P) Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la
Carta Municipal de Barcelona, el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana
Sector 09 (Àmbit Hortal: c. Hortal nº 58 i nº 60-66, c. Fastenrath nº 193 i nº 195205, c. Murtra nº74-90), previst en la MPGM àmbit del Carmel i Entorn aprovat per
la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona de data 1 de juny de 2010 –DOGC 20 de
setembre de 2010 i en el PMU aprovat definitivament per acord del Plenari del
Consell Municipal de 27 de maig de 2016 –BOP 27 de juny 2016 promogut per Ducsa
Barcelona, SL, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe Tècnic del Projecte
(ITP amb classificació B) de 9 de maig de 2017, que figura a l’expedient
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43. (17SD0165P) Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la
Carta Municipal de Barcelona, el Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana per
a l’ordenació de l’edificació en les finques c. Comte Urgell 29-33 i c. Comte Borrell 82
de Barcelona per a la creació d’un nou espai lliure públic en interior d’illa (aprovat
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 29 de desembre de
2015) promogut per GESDIP, SA, d’acord amb les condicions establertes a l’Informe
Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 22 de març de 2017, que figura a
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un
import de 296.124,99 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord
amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Publicar el present
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més
circulació de la província. Notificar-lo als interessats en aquest procediment. Donarne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de
251.450,31 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el
que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Publicar el present acord en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més circulació de la
província. Notificar-lo als interessats en aquest procediment. Donar-ne compte a la
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
46. (17PL16509) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la
regulació de l’equipament docent i esportiu situat al Parc de Fornells al Districte de
Nou Barris, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; exposar-lo al públic pel
termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i
donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

48. (16 SD 02 73 B) Ratificar la resolució del gerent d’Ecologia, Urbanisme o
Mobilitat, de 22 de març de 2017 (S5D/2017-000569) que consta degudament
incorporada a l'expedient, per la es va resoldre aprovar inicialment el Projecte
d’Urbanització de Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Puigcerdà,
Veneçuela, Pallars i Maresme (aprovat definitivament pel Plenari del Consell
municipal de l’Ajuntament de Barcelona de 20 de juliol de 2007, i publicat en el BOP
núm. 236, de 2 d’octubre de 2007) promogut per la Junta de Compensació de l’Illa
delimitada pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Maresme del Districte 22@ del
Terme Municipal de Barcelona, per un import de 478.814,63 euros, l’impost del valor
afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformitat
tècnica (ITP) de 9 de febrer de 2017, amb classificació B, que consta a l’expedient i
que es dóna per reproduït. Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització de Pla
de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i
Maresme (aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona de 20 de juliol de 2007, i publicat en el BOP núm. 236, de 2 d’octubre de
2007) abans referit, de conformitat amb 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. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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47. (16SD0242P) Primer. Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del carrer
Colòmbia, 1-7 dins l’àmbit del Pla Especial d’ordenació de l’entorn del carrer
Campeny, al Districte de Sant Andreu, promogut per la Junta de Compensació de la
UA4 del dit Pla Especial (que va ser aprovat definitivament el 19 de setembre de
1990 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i donada la seva conformitat al Text
refós en data 10 d’abril de 1991. DOGC de 12 de juliol de 1991) per un import de
97.498,00 euros, l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions
que consten a l’informe de conformitat tècnica (ITP) de data 19 de gener de 2017,
amb classificació B, que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, de
conformitat amb 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. Segon.
Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un
diari dels de més circulació de la província. Tercer. Notificar-lo als interessats en
aquest procediment. Quart. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.
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i en un dels diaris de més circulació de la província. Notificar-lo als interessats en
aquest procediment. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat.

50. (17SD0124 P) Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 16.b de la
Carta Municipal de Barcelona, el Projecte d’Urbanització del sòl qualificat 6b en el Pla
de Millora Urbana que ordena els sòls de l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila,
Àlaba, Pamplona i Almogàvers (aprovat definitivament pel Plenari del Consell
Municipal en sessió de data 29 de gener de 2016) promogut per la Junta de
Compensació del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Sancho
d’Àvila, Àlaba, Almogàvers i Pamplona, d’acord amb les condicions establertes a
l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb classificació B) de 6 de juny de 2017, que
figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per
un import de 359.688,24 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs,
d’acord amb el que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Sotmetre’l a
informació pública durant un termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un
diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i
formular-hi les al·legacions pertinents. Notificar-lo als interessats en aquest
procediment. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
51. (17SD0276 P) Aprovar inicialment el Projecte executiu d’Urbanització de la Zona
Verda situada al c. Pallars, 333-341 de Barcelona promogut per Varia Bac de Roda,
SL àmbit per un import de 86.740,00 euros (l’impost del valor afegit no inclòs)
d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformitat tècnica (ITP) de 3
d’agost de 2017 amb classificació B, que consta a l’expedient i que es dóna per
reproduït, de conformitat amb 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
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49. (17SD0267 P) Primer. Aprovar les modificacions del Projecte d’Urbanització de
l’espai lliure interior “Fàbrica Pons” a 22@ , àmbit segregat Fase I (aprovat
definitivament per acord de la Comissió de Govern municipal en sessió de 14
d’octubre de 2009) del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers de
Granada, Tànger, Sancho de Àvila i Badajoz (aprovat definitivament pel Plenari del
Consell municipal en sessió d'1 de febrer de 2008 i publicat al BOPB al 26/02/2008)
promogut per la Junta de Compensació provisional del referit àmbit per un import de
156.196,92 euros, l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions
que consten a l’informe de conformitat tècnica (ITP) de 4 de juliol de 2017 amb
classificació B, que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, de conformitat
amb 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, derivades de les
modificacions normatives així com de l’evolució tecnològica que han deixat obsolet
l’anterior projecte en alguns aspectes així com, arrel de la necessitat de preveure
l’execució de la urbanització en successives fases que provoca situacions no
contemplades en el projecte definitivament aprovat. Segon. Publicar el present acord
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més
circulació de la província. Tercer. Notificar-lo als interessats en aquest procediment.
Quart. Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
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Catalunya, derivades de les modificacions normatives així com de l’evolució
tecnològica que han deixat obsolet l’anterior projecte en alguns aspectes així com,
arrel de la necessitat de preveure l’execució de la urbanització en successives fases
que provoca situacions no contemplades en el projecte definitivament aprovat.
Determinar que, un cop transcorregut el termini d’informació pública, si no s’han
presentat al·legacions en contra, el mateix s’entendrà aprovat definitivament sense
la necessitat d’adoptar-se un nou acord d’aprovació definitiva. Publicar el present
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de
més circulació de la província. Notificar-lo als interessats en aquest procediment.
Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Acords de la Comissió de Govern d’11 d'octubre de 2017:

53. (17GU10) Resoldre les al·legacions formulades pel senyor Simon Thomas
Orchard, en nom i representació de l’entitat mercantil Unibail-Rodamco Steam, SLU,
i pel senyor Sergio Horacio Calvera Rodríguez, en nom i representació de l’entitat
Carrefour Property España, SLU, durant el termini d’informació pública i audiència als
interessats de l’acord de la Comissió de Govern de 30 de març de 2017, d’inici
d’expedient d’ocupació directa de la porció de terreny de 2.013,66 m² de la finca
núm. núm. 16*22 del carrer Ferran Junoy -finca registral 4.476-, pels motius i
justificació que consta en l’informe del Departament de projectes de la Direcció de
serveis de gestió urbanística de 14 de juliol de 2017, que obra en l’expedient i que es
dóna per íntegrament reproduït. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article
156 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, i l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la relació de béns i drets afectats i la
necessitat de l’ocupació directa que implica la declaració d’urgència de l’ocupació dels
béns i drets afectats de la porció de terreny de 2.013,66 m² de la finca núm. núm.
16*22 del carrer Ferran Junoy -finca registral 4.476- propietat de l’entitat mercantil
Unibail-Rodamco Steam, SLU, qualificada, l’esmentada porció, de sistema
d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local -clau 7b- per
la Modificació puntual del Pla general metropolità subàmbit 2 Sector IV “La
Maquinista”, aprovada definitivament per la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona
el 21 de gener de 2015, a executar mitjançant el sistema d’actuació per
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica i, concretament destinada a
Centre d’Ensenyament Infantil i de Primària -CEIP “La Maquinista”-. Publicar-ho en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en un diari dels de més circulació de la
mateixa, i notificar-ho personalment als interessats. Donar-ne compte a la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
b) Mesures de govern
c) Informes
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52. (17PL16511) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la
regulació de l’equipament docent situat als Jardins de la Campana de la Maquinista al
barri del Bon Pastor, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; exposar-lo al
públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

GASETA MUNICIPAL
1 de Desembre del 2017

A la Comissió:
1. Informe d'Espai Públic, juliol i agost de 2017.
Es retira.
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Cs:
2. (M15197023) Que comparegui el responsable del Govern municipal per explicar
els aspectes rellevants de l'adjudicació de l'avantprojecte de reforma de la Rambla,
en particular: Per què no es va convidar cap expert internacional a formar part del
jurat? En què consisteix la "transformació social" que es planteja dur a terme a la
Rambla? Quin és el contingut del manifest al qual respon la proposta de l'equip
guanyador? Per què s'han inclòs en el projecte noves propostes que no han estat
consensuades amb tots els veïns i operadors de la Rambla? Per què es planteja un
nou procés de participació, tenint en compte que el Pla Director ja es va elaborar
amb un ampli consens ciutadà? Quina és la finalitat de la creació d'una "entitat de
dret públic amb potestats administratives"?
El Sr. Martí demana que aquest punt es tracti conjuntament amb una pregunta del
Grup Municipal Demòcrata amb relació al mateix tema (punt número 30).

El Sr. Blanco manifesta que el Grup Municipal de Cs ha sol·licitat aquesta
compareixença per parlar sobre la decisió del concurs relatiu a la reforma de la
Rambla, que és una compareixença que no es va poder fer el mes passat a causa de
la suspensió de la sessió, atesa l’excepcionalitat a la qual els estan abocant els
partits nacionalistes.
Explica que tenen dubtes respecte a la manera com s’ha fet aquest concurs,
especialment pel que fa a l’elecció de l’equip guanyador i a la justificació que
posteriorment va donar el Govern sobre els criteris que havien prevalgut en
l’adjudicació. Demana al Govern que doni una resposta concreta a cadascuna de les
preguntes que plantegen en la sol·licitud de compareixença.
El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal Demòcrata, després d’estudiar i tenir
accés a l’expedient sobre l’adjudicació d’aquest projecte, va creure que hi havia
motius suficients per demanar aclariments amb relació als criteris finals que van
determinar la concessió d’aquest contracte a l’equip encapçalat per la Sra. Itziar
González, exregidora de Ciutat Vella.
La Sra. Sanz recorda que han parlat a bastament de la importància d’actuar en
l’àmbit de la Rambla, que ha estat sempre un carrer singular. Afirma que, després
del terrible atemptat que va patir la ciutat el 17 d’agost, encara ha adquirit molta
més importància el treball i la consciència entorn de com es vol que aquest carrer
sigui un espai que es pugui transformar al servei dels veïns i veïnes de l’entorn i de
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El Sr. Mòdol s’hi mostra d’acord.
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tota la ciutat. Remarca que això és un repte cabdal, i que històricament ha costat
molt desenvolupar les transformacions de la Rambla.
Assenyala que ja es va fer un projecte que va recollir tot un treball i tota una
participació, i que l’han fet seu. Afirma que, de fet, l’aprovació definitiva del pla
director de la Rambla s’ha fet durant aquest mandat, i que això és una part del que
motiva tota la proposta que estan fent. A més, remarca que van dir que era
important no només plantejar una transformació física de la Rambla, sinó també una
manera d’intervenir-hi des d’un vessant multisectorial que tingués en compte els
vessants social, ambiental i cultural, ja que a la Rambla hi passen moltes coses que
no es poden reduir només al mateix passeig.
Explica que aquesta actuació integral no és senzilla de definir i que, per això, volien
promoure que els equips que es presentessin al concurs fossin multidisciplinaris.
Afirma que no volien algú que dibuixés directament com havia de ser la Rambla, sinó
un equip que els ajudés també a pensar estratègies i polítiques que després
desenvolupessin actuacions concretes multidimensionals. Manifesta que, des
d’aquest punt de vista, consideren que el concurs ha funcionat molt bé, i que la
proposta de fer un concurs internacional era que s’hi pogués presentar gent de fora
de la ciutat o del país, com s’ha fet també en altres concursos. D’altra banda, explica
que la mesa de contractació s’ha definit d’acord amb la normativa i que es va
configurar un equip tècnic de catorze persones d’una solvència contrastada, que són
les que van fer l’avaluació tècnica del projecte.
Destaca que sis equips multidisciplinaris, amb uns 85 professionals, van presentar
diferents projectes, i que és la mesa qui n’ha fet l’anàlisi concreta. Explica que, a
part de la mesa, hi havia també un espai amb professionals de diferents col·legis de
professionals i col·lectius, pel qual va passar la proposta de la mesa tècnica i on hi
havia l’Associació d’Amics de la Rambla, el Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Col·legi de Geògrafs de Catalunya, o el Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, entre d’altres. Afirma que
aquestes persones han format part i han seguit tot el procés. En aquest sentit,
manifesta que vol aprofitar per agrair tota la feina feta, també als equips de
l’Ajuntament.
Assenyala que els grups municipals poden consultar tot l’expedient tècnic del
concurs, en el qual l’equip de Quilòmetre Zero és el que va obtenir una major
puntuació total, sumant 84,68 punts entre la valoració tècnica i la valoració de
l’oferta econòmica. A més, explica que en la valoració tècnica hi ha només unes
dècimes de diferència entre l’equip adjudicatari i l’equip que va quedar en segon lloc.
Afirma que, per tant, hi havia molts projectes bons, però que, al final, els
professionals han determinat que aquest era el millor.
Manifesta que valoren com a punt fort de la proposta de Quilòmetre Zero la seva
metodologia de treball, ja que s’ha dissenyat un procés participatiu que té en compte
tot el treball previ que s’ha fet, amb un gran protagonisme ciutadà i, també, amb un
gran coneixement de l’entorn, del context i dels agents. Afirma que, per tant, creuen
que és una proposta viable i que donarà un bon resultat. Assenyala que també
valoren la solvència del mateix equip, molt coneixedor de la realitat i amb
experiència en altres processos semblants.
Pel que fa a la pregunta sobre l’entitat de dret públic amb potestats administratives,
explica que això és per a un termini concret i serveix per poder dotar de més
autonomia la gestió del dia a dia, que creuen que és un aspecte estratègic per poder
desenvolupar el projecte.
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El Sr. Martí afirma que la resposta de la tinenta d’alcalde ha estat poc concreta i que
ja estan acostumats que no els respongui exactament el que pregunten.
Manifesta que, a l’hora de formular aquesta pregunta, el Grup Municipal Demòcrata,
més enllà de compartir alguns dels aspectes que ha plantejat el portaveu del Grup
Municipal de Cs, no volia qüestionar una persona, una professional i una política que
va ser regidora de Ciutat Vella. Afirma, però, que el que sí que és inevitable és
plantejar una sèrie de dubtes amb relació a aquest concurs, entre els quals hi ha el
seu caràcter internacional. Explica que comparteixen que no calia promoure un
concurs internacional per acabar adjudicant el projecte a un equip local, i a més a
més al capdavant del qual hi ha una exregidora. Assenyala que tampoc no volen
qüestionar la feina dels professionals o tècnics municipals que han acabat adjudicant
aquest contracte a un equip determinat, però que sí que volen posar èmfasi en el fet
que és la baixa econòmica la que ha fet que aquest equip hagi guanyat el concurs,
encara que hagi obtingut una millor valoració tècnica per unes poques dècimes.
Explica que el que els va moure a presentar aquesta pregunta no han estat tant
qüestions tècniques o el contingut real del projecte, sinó el fet d’imaginar que un
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El Sr. Blanco afirma que, tret de l’última menció que s’ha fet a l’entitat de dret públic
amb potestats administratives, amb una resposta poc concreta sobre les seves
funcions, la resta de preguntes que s’han plantejat a la sol·licitud de compareixença
no s’han contestat. Recorda que la primera pregunta és per què no es va convidar
cap expert internacional al concurs, ja que entenen que en un concurs internacional
hi ha d’haver membres del jurat que siguin professionals de fora de Catalunya.
Explica que, en segon lloc, hi ha una pregunta que té a veure amb el contingut del
manifest de la plataforma SOS Rambla. Afirma que en l’informe que els va presentar
el Govern es diu que aquest manifest ha estat la base del projecte que s’ha aprovat
en el concurs i que, a més, l’equip guanyador està impulsat per aquesta associació,
quan aquesta entitat, per molt respectable que sigui, no representa tots els veïns i
comerciants de la Rambla. Manifesta que consideren que la base del projecte de
reforma de la Rambla ha de ser el pla director, que és el que va aconseguir un
consens ciutadà ampli i un gran consens polític, que es va reflectir en la seva
aprovació gairebé per unanimitat en el Ple.
Afirma que, en tercer lloc, haurien agraït que se’ls expliqués en què consisteix la
transformació social que figura en el document. Remarca que la persona que
encapçala l’equip guanyador del concurs no només té un perfil tècnic, sinó també un
perfil polític i d’activista social, i que es temen que tracti d’imposar una agenda
ideològica sobre una avinguda que hauria de ser de tots els barcelonins i no només
d’una part. Explica que també hi ha algunes propostes que els alarmen, com incloure
un centre d’investigació de turisme crític i utilitzar la Rambla per a celebracions
reivindicatives. Manifesta que dubten que aquest tipus de propostes responguin a un
diagnòstic objectiu dels problemes que cal resoldre a la Rambla i obeeixin a una
demanda ciutadana.
Afirma que, finalment, no entenen que es proposi un nou procés de participació.
Remarca que ja es va aconseguir un consens ampli amb totes les associacions i
empreses de la Rambla amb el pla director, i que creuen que fer nous processos
participatius i plantejar noves propostes amb canvis de criteri podria suposar la
ruptura d’aquest consens. En aquest sentit, insta el Govern a no trencar el consens
anteposant una visió ideològica a l’interès general.
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El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC està content que el concurs
internacional de la Rambla l’hagi guanyat una proposta presentada per un grup de
professionals i veïns i veïnes de la ciutat, atès que qui millor coneix els problemes
que la Rambla pateix són els que hi viuen o hi treballen, o ja han fet projectes a
l’entorn de la Rambla o a la Rambla mateixa. Opina que, si es vol recuperar aquesta
avinguda per als veïns, el millor que es pot fer és que hi participin activament.
D’altra banda, afirma que potser hauria estat bé haver comptat amb algun expert
internacional al jurat, ja que una visió exterior pot permetre detectar problemes que
no es veuen des de la proximitat, però que tampoc no creuen que s’hagi de fer
bandera d’aquest tema.
Manifesta que entenen que la transformació social que ha de viure la Rambla és que
els barcelonins i les barcelonines se la tornin a fer seva, que no l’esquivin i no els faci
por creuar-la, i que la Rambla torni a ser i a tenir espais per al veïnat, per al gaudi,
per a l’oci familiar i per al comerç de proximitat. Afirma que, en definitiva, ha de
deixar de ser una barrera i ser una avinguda permeable.
Explica que esperaran a veure com es desenvolupa el projecte, i que ho faran sense
apriorismes. Assenyala que ha escoltat alguna intervenció que apuntava que la
proposta que es tiraria endavant era una opció ideològica. Pel que fa a això, afirma
que a la vida tot és ideològic, però que la ideologia s’acaba imposant en funció de les
majories, i hi ha algunes no-majories de l’Ajuntament que ja els tenen acostumats a
voler imposar la seva ideologia sense haver pogut assolir la majoria necessària per
fer-ho. Opina que sembla que hi ha alguns que titllen d’opció ideològica allò que fan
els altres que no pensen com ells, com si ells fossin neutrals.
Manifesta que potser les explicacions del Govern al voltant d’aquest projecte no han
estat gaire clares, però que el que van entendre és que el pla director elaborat serà
la base de tot el treball que es farà. Afirma que, per tant, entenen que el projecte
anirà més enllà, però mantenint l’esperit del pla director. A més, recorda que des del
Grup Municipal d’ERC han dit diverses vegades que creuen que la Rambla ha d’anar
cap a una major pacificació, i que aquesta s’ha d’entendre com a part d’un sistema.
En aquest sentit, afirma que s’ha de tenir en compte la zona al voltant de Ciutat
Vella —les rondes, la Via Laietana, el Paral·lel, el passeig de Sant Joan i el passeig
Marítim— i la part de transició entre l’Eixample i Ciutat Vella, sempre de Gran Via cap
avall. Opina que el que ara toca és fer confiança als guanyadors i fer un seguiment
del projecte, i que quan el tinguin podran opinar amb coneixement de causa.
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govern de l’alcalde Trias hagués adjudicat un concurs a un exregidor del seu partit,
tot i complir tots els requisits. Manifesta que, tenint en compte que el Govern ha
plantejat en tota la seva acció de govern la importància de l’ètica, de la
transparència i de perseguir les males pràctiques, que són idees que el seu grup
comparteix, és molt difícil justificar determinades decisions. Afirma que tothom té
dret a guanyar-se la vida i a presentar projectes a l’Ajuntament, però que potser hi
ha persones que s’haurien d’abstenir de fer determinades coses i que, si no ho fan,
allò s’hauria de mirar «amb lupa». Opina que, per tant, alguns discursos casen molt
malament amb algunes pràctiques i decisions.
Conclou que qüestionen aquest projecte sobretot des del punt de vista de l’ètica i de
la moral, i no pas des del punt de vista de la professionalitat de l’equip guanyador,
que, com tots els equips que es van presentar al concurs, estaven formats per bons
professionals.

GASETA MUNICIPAL

El Sr. Mulleras manifesta que el projecte de reforma de la Rambla també ha plantejat
molts interrogants al Grup Municipal del PP, i que no estan satisfets amb la resposta
de la tinenta d’alcalde a la compareixença perquè entenen que no ha respost les
preguntes que es formulaven.
Explica que es van assabentar per la premsa de la deliberació del jurat sobre el
projecte guanyador i del fet que aquest projecte estava encapçalat per persones molt
vinculades a moviments d’activisme polític. Opina que, davant d’aquesta
circumstància, consideren que el Govern municipal ha d’explicar-se més pel que fa a
l’adjudicació d’aquest projecte. D’altra banda, remarca que es tracta d’un projecte
sobre una de les artèries més importants de la ciutat de Barcelona i que, a més, per
les circumstàncies que l’han envoltat durant l’estiu i des d’aleshores, és un projecte
de referència i vital per a la ciutat. Explica que, des d’aquest punt de vista,
consideren que el Govern s’ha oblidat completament de la participació de la qual el
Grup de Barcelona en Comú va fer sempre bandera, almenys durant les eleccions,
perquè no hi ha hagut cap tipus de participació en el projecte, tal com els hauria
agradat.
Manifesta que també els agradaria saber com es va escollir el jurat del concurs i qui
va determinar que durant tot el període de deliberació els grups municipals no
tinguessin accés a cap informació sobre els diferents grups de treball. Assenyala que
el seu grup ha presentat precs per escrit en aquest sentit i que no han estat atesos.
Afirma que per això demanen, amb més motiu, que la Sra. Sanz els contesti tot això
en la seva segona intervenció. En aquest sentit, pregunta per què es van haver
d’assabentar per la premsa com s’havia adjudicat el projecte després de tot el
procés, i per què no s’ha exercit la transparència i la participació en un projecte tan
important per a la ciutat. Manifesta que esperen que a partir d’ara el projecte
guanyador del concurs faci gala de la participació que no s’ha donat fins ara i que el
Govern concreti més en què consisteix el projecte. Pel que fa a això, pregunta què es
farà; com es buscarà la participació i complicitat dels grups municipals i dels veïns, i
què passarà amb les floristes, els quioscos o les antigues ocelleries de la Rambla.
La Sra. Sanz diu al Sr. Blanco que sí que ha respost les seves preguntes. Pel que fa
al caràcter internacional del concurs, afirma que és obligatori per llei fer un concurs
internacional a partir d’un determinat import econòmic, atès que s’ha de publicar en
el Butlletí Oficial del Diari de la Unió Europea. Explica que al Govern li semblava
important donar la possibilitat que s’hi presentessin equips de fora del territori, però
que també creu que és una bona notícia per a tots saber que l’equip guanyador és de
la ciutat, coneix la zona i està integrat per persones que han tingut responsabilitats
de diversa mena amb relació a la ciutat, i especialment amb relació al que passa en
aquest entorn.
Manifesta que troba a faltar en les intervencions dels portaveus dels grups,
especialment en la del Sr. Martí, que expliquin què farien ells a la Rambla. Afirma
que el procés ha estat impecable, però que, si els grups municipals en tenen dubtes,
disposen dels espais pertinents per plantejar-ho, com ara la bústia ètica, les
diferents sindicatures o altres canals. Opina que és una falta de respecte sense
precedents que alguns grups generin una ombra de dubte sobre un equip perquè a
ells no els agrada. A més, ressalta que van ser diversos col·lectius i entitats els que
van determinar la composició de la mesa tècnica del concurs i no pas el Govern
municipal, i que, a partir d’aquí, es van fer unes valoracions, també avalades per tots
aquests col·lectius de professionals. Afirma que no tolera que el Sr. Martí s’atreveixi
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a fer judicis de valor i generar ombres de dubte sobre l’actuació d’un equip que ha
guanyat un concurs públic, quan ha pogut llegir amb detall tot l’expedient.
Explica que a la Comissió venen a parlar de com recuperar la Rambla i com treballar
perquè sigui un espai que tots els veïns de Barcelona es facin seu, ja que avui no és
de tots els barcelonins. Afirma que per això volen transformar la Rambla, i no només
físicament sinó també socialment, des d’una perspectiva oberta d’integrar tot el que
hi passa. Demana als grups municipals respecte, col·laboració i predisposició per
poder-ho fer de la millor manera possible.

El Sr. Coronas opina que a alguns grups els preocupa més que un concurs
d’urbanisme el guanyi una persona d’activisme polític que no pas tenir jutges
activistes polítics.
Afirma que la Sra. Itziar González té l’honor d’incomodar a tothom, independentment
de la ideologia que tingui. Recorda que fins i tot va incomodar els seus companys de
govern quan era regidora de Ciutat Vella. Opina que, per tant, és un error vincular-la
a unes sigles concretes. Remarca que, en canvi, a València el Partit Popular va
encarregar al Sr. Calatrava un projecte per fer gratacels de luxe que no es va
executar mai i pel qual li va pagar 15 milions d’euros. Critica que el Partit Popular
només vegi com a eleccions ideològiques aquelles dels que no pensen com ells, i li
demana que deixi d’intentar desprestigiar persones.
El Sr. Mulleras replica que no volen desprestigiar ningú.
Manifesta que, malgrat la compareixença de la tinenta d’alcalde, encara no han
sentit concrecions sobre aquest projecte. Demana que d’ara endavant se’ls donin
aquests detalls, ja que volen un projecte de consens i de progrés que tingui en
compte tothom, incloent-hi els grups polítics de l’oposició, i no pas un projecte
sectari i parcial.
La Sra. Sanz opina que parlar d’ombres de dubte i de males pràctiques és una falta
de respecte, i que això és el que no tolera al Sr. Martí. Afirma que les faltes de
respecte es poden tolerar o no, i que ella ha decidit no tolerar-les. A més, demana al
Sr. Martí que deixi de pensar en què passaria si el Govern Municipal Demòcrata
governés, perquè ja no ho fa.
Es dona per tractada.
III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
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El Sr. Martí precisa que en cap moment de la seva intervenció ha dit que no els
agradi el projecte guanyador del concurs, ni l’equip que l’ha proposat ni la persona
que l’encapçala.
Diu a la Sra. Sanz que no és ningú per dir-li que no li tolera determinades coses, ja
que en el sou de la tinenta d’alcalde està inclòs tolerar el que els portaveus dels
grups municipals puguin dir en exercici de la seva llibertat d’expressió, precisament
en uns moments en què aquesta està sent qüestionada en altres instàncies.
Pregunta a la Sra. Sanz si s’imagina què hauria dit si un exregidor del Grup Municipal
Demòcrata hagués estat el guanyador d’un projecte com aquest, i per unes poques
dècimes de diferència.

GASETA MUNICIPAL
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3. (CO 2017-10/20 ) Ratificar, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Comitè
Executiu de l’Autoritat del Transport Metropolità en la sessió de 27 de juny de 2017,
per delegació del seu Consell d’Administració, relatiu a l’aprovació de la modificació i
refosa dels seus estatuts, aprovada mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat
de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de febrer.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Grup Municipal
Demòcrata, Cs i ERC, i amb l'abstenció del PP.
Districte de Sants-Montjuïc - Districte de l'Eixample - Districte de Ciutat Vella Districte de Nou Barris - Districte de Sant Andreu
4. (0176-03-17, 0177-02-17, 0178-01-17, 0179-08-17 i 180-09-17) Aprovar la
incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la
protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars de bellesa,
raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, de cinc noves
fitxes, corresponents als arbres següents: 1) 3 unitats de Platanus X hispanica:
ubicades a l’espai enjardinat entre els Jardins del Teatre Grec i els Jardins de Laribal,
conegut l’espai com a Jardins del Claustre del Districte de Sants-Montjuïc. 2)Platanus
X hispànica: ubicat al xamfrà de la plaça Catalunya amb el carrer Fontanella,
Districte de l’Eixample. 3) Pittosporum tobira: ubicat al Parc de la Ciutadella,
Districte de Ciutat Vella. 4) Radermachera sinica: ubicat a la Via Favència, 179,
Districte de Nou Barris. 5) Styphnolobium japonicum: ubicat al carrer Virgili, 18, a la
façana Llobregat del Casal de barri Can Portabella, Districte de Sant Andreu. Publicar
el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Grup Municipal
Demòcrata, Cs, ERC i PP.

5. (15PL16375) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’equipament
existent al carrer Santa Rosa, 39 al 57, d'Esplugues de Llobregat i Avinguda
d'Esplugues, 27(I) de Barcelona propietat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu,
promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu; amb les modificacions a què fa
referència l’informe de la Direcció 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 i que, a
efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord; i condicionar l’executivitat d’aquest
acord a la publicació i consegüent executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de la
Modificació del Pla especial per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa
Rosa, 39-72, tramitat per part de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Grup Municipal
Demòcrata, Cs, ERC i PP.
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Districte de les Corts
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Districte d'Horta-Guinardó
6. (17PL16468) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció del tipus i ordenació
de l’equipament del passeig Maragall 295, promogut per Alter Assets SL.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Grup Municipal
Demòcrata, Cs, ERC i PP.
7. (15PL16378) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica a les
parcel·les del carrer de Jerez, núms. 22B,22C i 24, promogut per Construccions
Paytubi, SA, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de
Planejament; informe, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord.
Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, Grup Municipal
Demòcrata, Cs, ERC i PP.
IV) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
8. (17SD332NT) Admetre a tràmit, de conformitat amb l’article 116.3 del Reglament
Orgànic Municipal, la iniciativa ciutadana per modificar l’article 32 de l’Ordenança
sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals, impulsada per la Plataforma
ZOOXXI.

La Sra. Rosario Carro, de la plataforma ZOOXXI, manifesta que la societat civil
organitzada exposa avui la iniciativa ciutadana de ZOOXXI, una proposta de
reconversió i canvi de paradigma del zoo de Barcelona mitjançant la modificació de
l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals.
Assenyala que han preparat una intervenció «polifònica», d’acord amb el caràcter
d’aquesta iniciativa, formada per persones de camps molt diversos, com l’activisme,
la ciència, el dret, la filosofia, la tecnologia i l’educació; de l’àmbit polític, sense
afiliació partidària o de pensament llibertari, i de totes les edats i tots els barris de la
ciutat.
Destaca que, durant els nou anys de construcció d’aquesta proposta, s’han sumat un
gran nombre de persones a les assemblees multitudinàries, a les xerrades i a la
recollida de signatures, a través dels més de 30 grups de treball. Agraeix a totes
aquestes persones i a les prop de 20.000 signatures recollides que hagin fet possible
que avui puguin presentar aquesta iniciativa.
Assenyala que, a continuació, exposaran tres declaracions de principis i una conclusió
final.
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El Sr. Mòdol dona la paraula als membres de la plataforma ZOOXXI.
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La Sra. Anna Mulà, de la plataforma ZOOXXI, afirma que Barcelona és una de les
grans capitals mundials en protecció animal.
Explica que és advocada i coordinadora jurídica de la plataforma ZOOXXI.
Assenyala que, des de fa dècades, la defensa dels animals, de les espècies i dels
ecosistemes és una preocupació social de caràcter global. Afirma que, des d’una
perspectiva científica, cal avançar també en un major reconeixement legal de les
necessitats dels animals. Destaca que la progressiva consciència social ha estat
reflectida en les polítiques públiques i que, de fet, Barcelona compta amb un
merescut reconeixement internacional de la seva tasca a favor de la defensa dels
animals. Recorda que, en l’àmbit autonòmic, el 2006 es va produir la reforma del
Codi Civil català per determinar que els animals no són coses, i que, en l’àmbit
municipal, l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals proclama
que tots els animals tenen dret a ser respectats.
Manifesta que, per tots aquests motius, Barcelona no pot tenir un zoo mediocre, sinó
que ha de respondre al seu prestigi amb compromís i responsabilitat. Afirma que
avui tenen la responsabilitat de lliurar al món un projecte per protegir els hàbitats
naturals i les espècies que hi viuen, per defensar els animals i per educar en la
cultura de la pau. Assenyala que cap d’aquests reptes és senzill, però que estan en
consonància amb els objectius ja assolits i amb els que es pretenen assolir amb
aquest nou impuls legislatiu.
El Sr. Carlos López, de la plataforma ZOOXXI, afirma, com a tercera declaració de
principis, que la democràcia directa fa lliures i responsables als ciutadans.
Assenyala que és sindicalista i coordinador de Libera! a Barcelona.
Manifesta que, en un moment en què la societat civil organitzada ha demostrat
capacitat de gestió, organització, coneixement tècnic específic i sentit propi d’allò
comú, mantenir la democràcia representativa com a únic mecanisme d’expressió de
la voluntat política del poble només pot confirmar l’allunyament entre les persones
elegides i les electores, entre els qui voten i els qui decideixen. Afirma que, per tant,
cal no alimentar aquesta idea.
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El Sr. Adrià Voltes, de la plataforma ZOOXXI, afirma que els animals no humans són
subjectes de dret.
Explica que és doctorant en neurociències i membre de l’equip educatiu de la
plataforma ZOOXXI, i que també va participar com a voluntari durant la iniciativa
ciutadana ZOOXXI.
Recorda que el juliol del 2012 va tenir lloc a Londres la conferència titulada «La
consciència en animals humans i no humans», que va comptar amb la participació de
personalitats com Christof Koch o Stephen Hawking i les conclusions de la qual es
van materialitzar en la publicació de la Declaració de Cambridge sobre la consciència,
que consisteix en un reconeixement formal que els animals no humans presenten el
substrat neurològic responsable de generar una consciència. Assenyala que, per
exemple, els elefants cooperen en grup per resoldre problemes; les rates mostren
empatia, i els pops tenen la capacitat de planificar. Manifesta que, un cop es reconeix
que la consciència no és un tret exclusiu de l’espècie humana, sorgeix la necessitat
de revisar la relació dels humans amb la resta d’animals. Explica que, davant d’això,
ZOOXXI es presenta com un projecte molt més científic que el model de zoològic del
segle XIX i convoca a adaptar l’ètica dels temps presents al coneixement científic
actual.
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Explica que per al moviment animalista és un repte i un gran honor obrir la porta a la
democràcia directa a la ciutat de Barcelona. Manifesta que, per això, han sentit des
del principi la responsabilitat de fer-ho de manera excel·lent i exemplar, obrint el
camí per assegurar que els que vinguin després puguin fer-ho amb totes les
facilitats. Destaca que aquest camí suposa un futur de més igualtat, llibertat i
responsabilitat.

La Sra. Sanz agraeix la intervenció coral de les persones que s’han esmerçat a tirar
endavant aquesta iniciativa, així com tot el treball que farà possible que aquesta
primera iniciativa ciutadana a la ciutat de Barcelona comenci a tramitar-se i tingui
una aplicació directa en l’ordenament legal de la ciutat, per tal de contribuir a
configurar un nou marc de treball i de relació amb els animals. A més, destaca que
aquesta iniciativa no és només un exemple per als ciutadans preocupats pel benestar
i pels drets dels animals, sinó també per a tothom, ja que demostra com la
ciutadania és capaç de transformar l’ordenament legal de la ciutat i les polítiques
municipals.
Manifesta que, des del Govern i des del Grup Municipal de BC, donaran suport a
l’acceptació a tràmit de la iniciativa per diversos motius. Afirma que, d’entrada,
aquesta iniciativa respon a una demanda ciutadana que fa molt de temps que es
planteja. A més, destaca la trajectòria de Barcelona en l’evolució respecte a com
mantenir una relació diferent amb els animals i millorar el benestar, la conservació i
el treball al voltant de les diferents espècies, gràcies al moviment ciutadà i a
diferents entitats que han lluitat per això. Assenyala que hi ha múltiples iniciatives
que mostren aquesta evolució: el 1996 es va constituir el Consell Municipal de
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals; el 1998 es va declarar que tots els
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La Sra. Olga Torres, de la plataforma ZOOXXI, manifesta que ha estat fedatària de
ZOOXXI i ha participat en les més de 300 protestes que s’han fet davant del zoo de
Barcelona per demanar-ne el tancament i desmantellament, i que ara protagonitzen
un projecte internacional nascut a Barcelona i que pretén transformar els zoos de tot
el món.
Assenyala que la realitat actual dels animals als zoos té tres escenaris possibles: el
d’un zoo que promou la captivitat dels animals, allunyats de la naturalesa; el d’un
zoo tancat i desmantellat, o bé el d’un zoo que recuperi i protegeixi els animals als
seus hàbitats. Afirma que, d’aquests tres escenaris, han escollit l’últim, perquè
mantenen la llavor llibertària i consideren que els animals són subjectes amb drets
que no mereixen la captivitat. A més, remarca que en aquest escenari conflueixen
els interessos dels treballadors i treballadores per mantenir els seus llocs de treball al
zoo; el de la ciència que pretén continuar pel camí cap al coneixement al servei del
bé comú i, per tant, al servei dels animals, de la naturalesa i de la biodiversitat, i el
d’una ciutat que vol demostrar que hi ha una manera de fer les coses. Assenyala
que, per tant, reconvertir un zoo és un repte superior al de tancar-lo i no deixa fora
ningú.
Manifesta que, atès que els animals són subjectes de dret, que Barcelona és la
capital de la protecció dels animals i que la democràcia directa és el principi polític
del present i del futur, presenten aquesta iniciativa ciutadana i es disposen a
acompanyar la seva tramitació fins a la seva victòria. Destaca que aquesta victòria
serà també de la ciutat, del planeta i els seus hàbitats, de la cultura de la pau, i dels
animals humans i no humans.
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animals, sigui quina sigui la seva espècie, tenen dret a ser respectats; el 2003 es va
aprovar prohibir la presència d’animals salvatges als circs, i el 2004 es van prohibir
les curses de braus.
Manifesta que són plenament conscients que hi ha una demanda veïnal i social
perquè es faci una revisió en profunditat del zoo, que és una institució molt estimada
per bona part dels ciutadans de Barcelona, però que necessita ser adaptada als nous
temps i a les reivindicacions que avui es plasmen en aquesta proposta. Afirma que,
per tant, han entomat des del principi el repte de crear un nou model de zoo que
reflecteixi el canvi de valors, que integri el millor coneixement científic, que
determini una nova relació amb els animals que parteixi de la base que tenen uns
drets que han de ser respectats, i que garanteixi el futur d’aquesta instal·lació
adaptant-la als valors del segle XXI. Destaca que la iniciativa que avui es presenta
recull tot això perfectament.
Recorda que la plataforma ZOOXXI ha participat en el grup de treball del zoo i ara és
present també a la Fundació Barcelona Zoo, que s’ha obert també com a espai de
deliberació i de definició dels nous objectius. Afirma que han començat a treballar en
el nou model de futur de zoològic, que volen que tingui com a pilars bàsics la
conservació, la recerca i l’educació. Manifesta que, per tant, volen que sigui un zoo
que vagi molt més enllà de les instal·lacions i que projecti propostes de protecció en
els hàbitats d’origen dels animals, que és una tasca que fins ara no s’havia
desenvolupat suficientment; que permeti conèixer millor les espècies i que, per tant,
tingui com a element fonamental la col·laboració en la recerca; i que conscienciï
sobre els problemes ambientals i com impacta el canvi climàtic en les diferents
espècies. Remarca que, sobretot, volen construir entre tots i totes un zoo que sigui
un equipament emblemàtic i de primer ordre a la ciutat que desenvolupi tots aquests
valors de sostenibilitat. Afirma que, per tant, donen la benvinguda a una iniciativa
que està alineada amb aquesta nova visió, una nova visió que el Govern municipal
també ha contribuït a generar.
Destaca que, per al Govern, la iniciativa ZOOXXI significa un triple èxit. Explica que,
en primer lloc, és un èxit perquè mostra la capacitat propositiva i d’organització
ciutadana de les entitats. Afirma que ells han après molt en aquest procés, que
qualifica d’exemplar. Assenyala que, en segon lloc, aquesta iniciativa és també un
èxit des del punt de vista de l’impuls de la democràcia participativa perquè forçarà la
modificació d’una ordenança municipal, fet inèdit fins ara. En aquest sentit, destaca
que aquesta iniciativa és de la ciutadania, i no pas de cap partit polític, cosa que
opina que és fonamental per a l’ampli suport i consens que està generant. Finalment,
afirma que és un èxit pels continguts, ja que reclama un zoo adaptat als nous temps
i que reflecteixi millor la relació que es vol tenir amb els animals en aquest segle.
Assenyala que aquest procés ara té un full de ruta, primer amb els informes legals,
les esmenes i l’aprovació d’aquestes esmenes; després amb una exposició al públic
perquè tota la ciutadania pugui dir-hi la seva, i finalment amb l’aprovació en el Ple
municipal a la primavera. Manifesta que, per al Govern, és un plaer poder treballar
aquesta proposta conjuntament amb les entitats, que afirma que seran les garants
que, durant tot el procediment, es mantinguin els valors que l’han impulsat.
El Sr. Mòdol assenyala que el vot que ha expressat la Sra. Sanz és del Govern.
El Sr. Martí dona la benvinguda a les persones de la plataforma ZOOXXI que han
presentat aquesta iniciativa, que destaca que és doblement important: pel
simbolisme de ser la primera iniciativa ciutadana que es tramitarà a l’Ajuntament i

27
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 70ca-b5ca-85bc-a80e

1 de Desembre del 2017

GASETA MUNICIPAL
1 de Desembre del 2017

El Sr. Alonso manifesta que, des del Grup Municipal de Cs, volen felicitar l’entitat
impulsora d’aquesta iniciativa ciutadana pel seu esforç i, sobretot, perquè els sembla
una iniciativa important, necessària i oportuna, atès que porta al debat polític un
debat que ja fa temps que s’ha obert a la societat barcelonina. Explica que votaran a
favor d’admetre a tràmit aquesta iniciativa ciutadana perquè pensen que és positiu
obrir aquest debat polític i això no posiciona el seu vot final, o el fet que puguin
presentar al·legacions al tràmit. Afirma que pensen que, en qualsevol cas, el debat
és positiu i estan segurs que, sigui quin sigui el text final, repercutirà en una millora
en la gestió del zoo.
Manifesta que pensen que s’ha de treballar per un nou model de gestió del zoo que
es fonamenti en els principis que exposarà a continuació. Afirma que, en primer lloc,
ha de ser un zoo que garanteixi el benestar animal, ja que no es pot tenir animals en
condicions deficients que perjudiquin la seva salut, i de les quals s’avergonyeixin
quan els vegin a les instal·lacions. Explica que també volen un zoo que es converteixi
en un referent internacional d’investigació i que col·labori en projectes de protecció
d’espècies en perill d’extinció, així com un zoo que fomenti l’educació en valors de
respecte al medi ambient i de coneixement del món animal. Manifesta que, en
definitiva, volen un zoo del qual tothom se senti orgullós i que contribueixi a la
preservació de la natura.
Afirma que no estan satisfets amb la gestió que ha fet el Govern del zoològic, ja que,
després de dos anys de mandat, no han estat capaços de veure un canvi en el model
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per la temàtica en si. Agraeix la feina que han fet durant tots aquests anys tant la
plataforma com cada una de les entitats i persones que en formen part, amb qui la
majoria de regidors ja fa anys que col·laboren. També agraeix la presentació coral
que s’ha fet de la iniciativa, que opina que ha estat molt reeixida.
Manifesta que el Grup Municipal Demòcrata vota a favor d’admetre a tràmit aquesta
iniciativa ciutadana per modificar l’article 32 de l’Ordenança sobre la protecció, la
tinença i la venda d’animals. Explica que coneixen prou bé aquesta ordenança del
2014, ja que ell va tenir el plaer i la responsabilitat d’impulsar-la durant l’anterior
mandat municipal. Assenyala que aquesta ordenança forma part del reguitzell
d’iniciatives, no solament dels barcelonins i de les institucions barcelonines sinó de
tot el poble de Catalunya, per situar-se al capdavant de la defensa i la reivindicació
dels drets dels animals. Afirma que, per tant, avui es fa un pas més en aquesta
inacabable lluita per millorar la convivència entre animals humans i no humans, i
especialment per protegir el seu entorn natural.
Assenyala que actualment es troben en un moment de debat important i de
redefinició del model de zoològic. Afirma que, tal com diu el nom de la plataforma, la
ciutat necessita urgentment disposar d’un zoològic del segle XXI i que la iniciativa
presentada és una bona ocasió per fer-ho, tot i que en els últims temps s’ha avançat
molt en aquest sentit. En relació amb això, assenyala que les modificacions
normatives i legals sempre han de respondre a una voluntat majoritària de la
ciutadania per canviar les coses.
Manifesta que la iniciativa que s’ha presentat avui avançarà en paral·lel a altres
iniciatives que s’estan portant a terme impulsades pel Govern i pels grups de
l’oposició, i que es concretaran amb la presentació propera del projecte estratègic de
nou zoo a través de la Fundació Barcelona Zoo. Afirma que tenen molta feina per
davant, però que la faran entre tots, i que es pot comptar amb el seu grup municipal
per tirar endavant els canvis que exigeixen la ciutat i el país.
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El Sr. Coronas manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, se sumen a les
felicitacions a la plataforma ZOOXXI pel treball dut a terme en el disseny i
l’elaboració de la proposta de reforma del zoo de Barcelona, així com per la
campanya ciutadana que ha fet, que ha aconseguit el suport de més de 17.000
barcelonins i barcelonines i ha esdevingut la primera iniciativa ciutadana que es
tramita a l’Ajuntament de Barcelona.
Explica que creuen que la proposta que s’ha presentat és molt necessària en uns
moments de debat profund i de replantejament del model de zoo de la ciutat, que en
molt bona mesura comparteixen perquè introdueix variables com l’ús de la
tecnologia, la recerca i l’educació com a pilars bàsics d’aquest equipament. Manifesta
que també pensen que caldria coordinar els treballs i els calendaris d’aquesta
iniciativa amb els del Pla estratègic del zoo que s’està elaborant per tal de garantir
que el seu contingut queda totalment recollit en el pla.
Afirma que tenen una gran oportunitat com a ciutat referent en polítiques
animalistes, i que no se li acut millor manera de fer-ho que a partir d’una iniciativa
ciutadana. Recorda que hi ha hagut altres iniciatives legislatives populars en l’àmbit
del Parlament de Catalunya que els han dut, per exemple, a acabar amb les curses
de braus a Catalunya. Remarca que, quan aquestes propostes sorgeixen de la
iniciativa ciutadana, és evident que neixen de manera transversal sense cap biaix
ideològic. Destaca que també és important posar en valor que tots els grups
municipals diuen que estan d’acord en la necessitat de passar d’un model de zoo del
segle XIX, amb els matisos que el temps ha anat aportant, a un model de zoo del
segle XXI. Opina que, així mateix, és de justícia reconèixer que, gràcies als
treballadors i treballadores del zoo actual, s’ha aconseguit que, amb un model
obsolet, la vida dels animals no fos tan penosa com ho hauria estat sense ells.
Manifesta que voten a favor de la proposta, tot animant la plataforma ZOOXXI a
continuar defensant aquest projecte, ja que la feina tot just comença ara, malgrat
que ja se n’ha fet molta al carrer. Opina que és molt important que aquesta
plataforma segueixi defensant allò que creu fins al final, sense entrar en la filosofia
que a vegades s’aplica a l’Ajuntament de «canvi de cromos» o de rebaixa
d’expectatives, perquè és d’aquesta manera que aconseguiran que Barcelona torni a
ser un referent animalista.
El Sr. Mulleras dona la benvinguda als membres de la plataforma ZOOXXI.
Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, aposten per una millora i remodelació
de les instal·lacions del zoo de Barcelona i per garantir el benestar de les espècies
animals que hi viuen. Explica que consideren que és necessari fer un debat en
profunditat sobre el nou model de zoo i sobre la seva gestió, sent capaços d’analitzar
totes les problemàtiques existents, a les quals cal donar-hi solució. Pel que fa a això,
opina que, malgrat que ja han transcorregut més de dos anys de mandat, l’actual
Govern municipal encara no ha actuat per resoldre aquests problemes.
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de gestió. Assenyala que se n’ha parlat molt i s’han fet molts grups de treball, però
que fins ara no han vist cap acció concreta, tret que s’ha decidit tancar el delfinari,
tot i que no saben quan es tancarà ni on aniran els dofins. Demana al Govern que
aprofiti l’oportunitat que ara es presenta, ja que opina que hi ha un consens bastant
gran entre els grups polítics sobre la necessitat de canviar el model actual de gestió
del zoo.
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Afirma que volen un zoo que aposti per la recerca i per la pedagogia, i que també
tingui un component d’interès turístic familiar. Opina que la reformulació del zoo de
Barcelona ha de tenir present tots els agents implicats, incloent-hi els treballadors i
el comitè d’empresa del zoo. Explica que, atès que en aquests moments s’està
ultimant el Pla estratègic del zoo, esperen que aquest pla inclogui també aquestes
decisions sobre com es vol que sigui el zoo a partir d’ara.
Manifesta que estan a favor que s’iniciï el tràmit de la iniciativa que s’ha presentat i
hi hagi un debat i un període d’al·legacions perquè tots els grups municipals i les
persones o col·lectius interessats puguin fer-hi aportacions. Assenyala que, no
obstant això, hi ha qüestions de la iniciativa en les quals estan d’acord i d’altres que
no comparteixen, motiu pel qual s’abstindran.
Finalment, explica que els sorprenen determinats discursos que s’han fet, atès que el
zoo és producte de molts anys de govern del PSC, d’ICV-EUiA i d’ERC, i dels quatre
anys de govern de CiU, i atès que durant molts anys el Sr. Portabella, d’ERC, va serne el màxim responsable.

El Sr. Leonardo Héctor Anselmi, de la plataforma ZOOXXI, agraeix que, en general,
totes les intervencions hagin anat molt en la línia del que proposen.
Dona les gràcies a les més de 25.000 persones que han donat suport a aquesta
iniciativa amb la seva signatura. Destaca que el procés de recollida de signatures que
van fer no només els ha permès presentar la iniciativa a l’Ajuntament per a la seva
tramitació, sinó també explicar el projecte a 25.000 persones més, persones que
després van poder-ho comentar a casa seva, als bars o als barris, de manera que ja
hi ha més gent que n’està informada.
Expressa l’agraïment a les més de 800 persones que formen part de l’assemblea
permanent de ZOOXXI. Explica que fa molts anys que van començar les assemblees i
que, si bé al principi no aplegaven molta gent, les últimes van acabar sent molt
nombroses. Així mateix, agraeix la feina de les deu cèl·lules de la plataforma, una
per districte, de les seves coordinadores, dels més de 30 grups de treball tècnic que
es van crear, dels més de 40 professors i professores d’universitats de Barcelona que
van treballar en els dossiers tècnics que va fer ZOOXXI i de les més de 300 taules
informatives que hi va haver al carrer. Manifesta que va ser molt emocionant veure
tothom sortir a recollir signatures fossin quines fossin les condicions climatològiques
de cada moment. Afirma que ho van fer amb il·lusió i amb alegria, i que no fan una
campanya en contra de ningú, sinó a favor del futur, de la ciutat de Barcelona i dels
hàbitats naturals. Destaca que cal ser conscient que la supervivència al planeta
depèn de frenar el canvi climàtic i la desaparició d’espècies.
Agraeix també la tasca d’acompanyament i suport de l’Ajuntament en tot aquest
procés, en concret de la Sra. Sanz i el Sr. Ximeno des de l’àmbit d’Ecologia, i de la
Sra. Pin i el Sr. Pindado des de l’àmbit de Participació.
Explica que al principi volien el tancament del zoològic, però que un dia van arribar a
la conclusió que això no era positiu ni per als animals que hi viuen, ni per als hàbitats
naturals, ni per a la gent que hi treballa. Manifesta que, per tant, es van dedicar a
estudiar una alternativa i que, després de nou anys de treball en àmbits tècnics,
científics i de gestió, han presentat una iniciativa potent. Destaca que era un gran
contingut que necessitava un gran continent, que és aquesta iniciativa ciutadana.
Afirma que volen que s’aprovi un pla que s’hagi d’aplicar sigui qui sigui qui governi, a
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El Sr. Mòdol dona la paraula als ponents de la iniciativa.
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diferència del que ha succeït fins ara, ja que cada vegada que ha entrat un nou
govern a l’Ajuntament s’ha fet un pla director de 20 anys que només s’ha aplicat
durant un breu període de temps.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Alonso expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa
l'abstenció del PP. S'aprova.

El Sr. Coronas recorda que, en l’última sessió de la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports, el seu grup va presentar una pregunta sobre la intervenció que es
va fer al Palau Castell de Ponç. Assenyala que, concretament, van preguntar quines
eren les mesures de conservació i protecció que el Govern municipal havia demanat
aplicar a la propietat per preservar en condicions òptimes el conjunt pictòric
neoclàssic i quin seguiment fa l’Ajuntament de l’estat de conservació d’aquest valuós
llegat artístic de la ciutat. Explica que, arran d’aquesta intervenció en un negoci de
moda, el conjunt de pintures neoclàssiques existents en aquest immoble estan
sotmeses a unes condicions ambientals que no són les més idònies per a la seva
conservació, cosa que amb tota seguretat en provocarà el deteriorament. Manifesta
que, per tant, votaran en contra d’aquest punt perquè entenen que no s’està
garantint la preservació d’aquestes pintures.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
10. (02-2016LL17076) Declarar d’interès i utilitat municipal les obres corresponents
a l’expedient amb número 02-2016LL17076 i, en conseqüència, concedir a la
Delegació del Govern a Catalunya (S-0816002J) la bonificació del 50% respecte de
l’autoliquidació amb número de rebut LV201631301892491, de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions, i Obres, generada per la concessió de la llicència
d’obres esmentada, sol·licitada per a la restauració de les façanes i de la tanca de
forja de la finca coneguda com el Palau Montaner, situada al carrer Roger de Llúria
núm. 99-101, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 7 de la ordenança
Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, 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
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9. (01-2014LL71427) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal d’un
conjunt d’obres i actuacions per a la reforma i ampliació de l’edifici existent, amb
nivell de protecció B (Palau Castell de Ponç), situat al carrer Pi número 16 i de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015, concedir a Casacuberta
Villamil, SL, la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, d'11 de maig de 2015
(exp. 01-2014LL71427), per a un conjunt d’obres i actuacions a realitzar en el Palau
Castell de Ponç; donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada
ordenança, en tant que les obres s’executen en un edifici catalogat d’interès local,
inclòs en el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B); i donar-ne
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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segons la Llei 9/1993). Notificar-ho a l’interessat i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa l'abstenció d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
11. (02-2016LL28349) Declarar d’interès i utilitat municipal les obres corresponents
a l’expedient amb número 02-2016LL28349 i, en conseqüència, concedir a la
Diputació de Barcelona (P0800000Q) la bonificació del 70% respecte de
l’autoliquidació amb número de rebut LV201730601992448, de l’Impost sobre
Instal·lacions, Construccions i Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres
esmentada, sol·licitada per a la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del
paranimf del recinte de l’Escola Industrial, situada al carrer Comte d’Urgell 187, de
conformitat amb el que s’estableix a l’article 7 de la ordenança Fiscal 2.1 per a
l’exercici 2017, atès que es tracta d’una obra d’interès i utilitat municipal, destinada
a equipament a comunitari, executada en terreny qualificat com equipament i
promoguda per una entitat de caràcter públic. Notificar-ho a l’interessat i donar-ne
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

12. (02-2014LL30988) Declarar d’interès i utilitat municipal les obres corresponents
a l’expedient amb número 02-2014LL30988 i, en conseqüència, concedir a la societat
Inmuebles y Arrendamientos Comerciales, SA (A-08106668) la bonificació del 50%
respecte de l’autoliquidació amb número de rebut LV201431901654741, de l’Impost
sobre Instal·lacions, Construccions i Obres, generada per la concessió de la llicència
d’obres esmentada, sol·licitada per a la rehabilitació del pati interior de la finca
coneguda com La Casa Olano, situada al passeig de Gràcia núm. 60, de conformitat
amb el que s’estableix a l’article 7 de la ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017,
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). Notificarho a l’interessat i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
13. (02-2016LL55519) Declarar d’interès i utilitat municipal les obres corresponents
a l’expedient amb número 02-2016LL55519 i, en conseqüència, concedir a l’Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona (Q0802070C) la bonificació del 70% respecte de
l’autoliquidació amb número de rebut LV201730701996691, de l’Impost sobre
Instal·lacions, Construccions i Obres, generada per la concessió de la llicència d’obres
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
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esmentada, sol·licitada per a la reforma interior per a la remodelació de la planta 3ª
del Pavelló 2 (Sup. Construïda 246,23 m²), i les plantes 1º i 2ª del pavelló 12 (Sup.
Construïda 687,08 m²), de l'Hospital Clínic de Barcelona, situat al carrer Villarroel
núm. 187, amb afectació estructural i de façanes, de conformitat amb el que
s’estableix a l’article 7 de la ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2017, 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. Notificar-ho a l’interessat i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
14. (05-2016LL48755) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de
les obres realitzades a l’edifici existent al carrer Balmes 178, a l’empara de la
llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL48755, consistents en la rehabilitació dels
patis interiors i tancaments de caixa d’ascensor en edificis plurifamiliars entre
mitgeres i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 vigent l’any 2017, concedir a
la Comunitat de propietaris de la finca del carrer Balmes 178, identificada amb NIF
H59889667, la bonificació del 50% sol·licitada el 8 de novembre de 2016 respecte de
la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització
de les obres de referència, atès que 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 “B”, segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic; 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.

15. (05-2017CD22144) Acordar la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres
de reforma d’una zona d’aules de la segona planta de l’edifici històric de l’Escola Sant
Ignasi- Jesuïtes Sarrià, emplaçat al carrer Carrasco i Formiguera 28-32, emparades
pel comunicat diferit emès el 3 de juny de 2017 (expedient 05-2017CD22144),
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
2017; concedir a la Fundació Jesuïtes Educació, entitat identificada amb NIF
G62411624, la bonificació del 65% 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 7è. 1. A. A)1 de l’esmentada Ordenança, atès que són
promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys qualificats
d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; donar-ne trasllat de la
present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents, haver-ne
estat abonada la quota de l’impost mitjançant l’autoliquidació LV201731102019060; i
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
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aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció
final de l’obra.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
16. (05-2017CD22139) Acordar la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres
de reforma parcial interior de la primera planta de l’edifici d’educació infantil de
l’Escola Sant Ignasi- Jesuïtes Sarrià, emplaçat al carrer Carrasco i Formiguera 28-32,
emparades pel comunicat diferit emès el 3 de juny de 2017 (expedient 052017CD22139), 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 2017; concedir a la Fundació Jesuïtes Educació, entitat identificada
amb NIF G62411624, la bonificació del 65% 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 7è.1. A A)1 de l’esmentada Ordenança, atès que
són promogudes per una entitat sense ànim de lucre, es realitzen en terrenys
qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un equipament docent; donar-ne
trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents,
haver-ne estat abonada la quota de l’impost mitjançant l’autoliquidació
LV201731102019042; i aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra
que resulti de la inspecció final de l’obra.

17. (05-2017CD29592) Acordar la declaració d’interès i utilitat municipal de les obres
de reforma dels vestuaris de l’edifici esportiu de l’Escola Sant Ignasi- Jesuïtes Sarrià
emplaçat al carrer Carrasco i Formiguera 28-32, emparades pel comunicat diferir
emès el 22 de juny de 2017 (expedient 05-2017CD29592), 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 2017; concedir a la
Fundació Jesuïtes Educació, entitat identificada amb NIF G62411624, la bonificació
del 65% 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 7è.1..A
A)1 de l’esmentada Ordenança, atès que són promogudes per una entitat sense ànim
de lucre, es realitzen en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i es tracta d’un
equipament docent; donar trasllat de la present resolució a l’Institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents, haver-ne estat abonada la quota de l’impost
mitjançant l’autoliquidació LV201731202028420; i aplicar el mateix tipus de
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
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de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
18. (09-2015LL02548) Acordar la declaració d'especial interès i utilitat de les obres
de construcció del Centre Públic d'Educació Infantil i Primària "Can Fabra" al recinte
de l'antiga fàbrica de Fabra i Coats als terrenys situats al carrer Segre número 34 i
de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l'any 2015; concedir al Departament
d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya) la bonificació del 70% sobre la quota de
l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la
llicència, de 8 de maig de 2015 (exp. 09-2015LL02548), per a l’edificació d'un Centre
Públic d'Educació Infantil i Primària destinat a equipament públic; donat que s'ajusta
a allò establert en l'article 7è de l'esmentada ordenança, ja que les obres s'executen
per una entitat de caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys qualificats
d'equipaments (clau 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès
social com és la realitzada per un equipament docent; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d'Hisenda als afectes pertinents.

19. (10-2016LL45197) Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de
les obres de construcció del centre docent Institut d’Educació Secundària IES Maria
Espinalt, als terrenys situats al carrer Camí Antic de València número 82 i de
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2017; concedir a Consorci d’Educació
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, de 13 de febrer de
2017 (exp. 10-2016LL45197), per a l’edificació d’un centre docent Institut d’Educació
Secundària IES destinat a equipament públic; ja que s’ajusta a allò establert en
l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que les obres s’executen per una
entitat de caràcter públic, la construcció es realitza en terrenys qualificats
d’equipaments (clau 7b) i les obres acompleixen una indiscutible funció d’interès
social com és la realitzada per un equipament docent; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
c) Proposicions
V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Demòcrata:
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Martí expressa el
vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa el vot favorable
de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC i el Sr. Mulleras expressa el vot
favorable del PP. S'aprova.
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El Sr. Martí explica que, atès que van elaborar aquesta proposició abans que
s’ajornés la sessió de la Comissió, van tenir temps de plantejar-la a tots els grups, i
especialment al Govern, amb el qual van arribar a un acord per incorporar-hi alguna
esmena menor que millora el text i permet presentar-lo amb més garanties.
Assenyala que el debat sobre el model de zoològic del segle XXI tindrà un llarg
recorregut per diverses vies en paral·lel, que han d’anar coordinades, però que abans
no es disposi d’aquest nou model és bo que es puguin impulsar coses que ja es
poden fer. Explica que el que proposen en concret és crear al zoo un espai d’adopció
d’animals de companyia, és a dir, els que estan sotmesos a la llei de protecció i que
a Barcelona són gestionats pel Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC) i
altres entitats, protectores i refugis. Manifesta que consideren que cal aprofitar
l’estructura, les infraestructures, l’espai, les visites i la potencialitat del zoològic per
multiplicar els efectes positius del que implica l’adopció d’animals de companyia a la
ciutat. Destaca que aquest és un objectiu lloable per si mateix que encaixa amb la
filosofia de l’ordenança de 2014 i de tota la feina que s’ha fet des de la seva
aprovació, però que, a més, cal tenir en compte que actualment hi ha un problema
greu de col·lapse del CAAC. En aquest sentit, es refereix a l’increment
d’abandonaments i a la dificultat d’adoptar animals perquè no hi ha prou famílies
prou sensibles per adoptar animals. Afirma que els canals per donar una segona
oportunitat a aquests animals són molt limitats, i que disposar d’un canal com el del
zoològic, que és visitat per milers de persones cada any, permetria incrementar les
possibilitats d’adopció d’animals.
Destaca que, en els debats que hi ha hagut darrerament en el Consell de
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l’Ajuntament, hi ha hagut consens
sobre la bondat d’aquesta proposta, que el Grup Municipal Demòcrata ha recollit.
Manifesta que, fins que no es disposi d’un nou centre d’acollida d’animals de
companyia i no hi hagi més possibilitats de difondre els efectes positius que implica
l’adopció d’un animal per a una família i sobretot per als mateixos animals, és
necessari i urgent tenir la possibilitat d’augmentar les adopcions, tenint en compte la
situació de col·lapse permanent del CAAC i, per tant, de dificultats extremes per als
treballadors del centre a l’hora de gestionar-lo i per als animals, que podrien viure
millor en una llar.
El Sr. Alonso explica que, des del Grup Municipal de Cs, estan convençuts que és
necessari impulsar una cultura de tinença responsable d’animals i que, en aquest
marc, hi ha consens que cal potenciar l’adopció enfront de la venda d’animals.
Manifesta que també pensen que la col·laboració de les administracions en l’adopció
d’animals és una eina necessària perquè aquesta es faci amb totes les garanties, tant
per als animals com per a les persones. En aquest sentit, afirma que cal garantir que
els animals troben la llar que realment necessiten i que les persones que els adopten
no es trobin amb estafes o puguin participar involuntàriament en xarxes de
maltractament d’animals. Explica que per això valoren molt positivament tot el que
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20. (M1519/6983) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: instar al
govern municipal a impulsar la creació d'un espai destinat a fomentar l'adopció
d'animals al Zoo de Barcelona, en el termini de dos mesos, i a estendre la campanya
de l'Ajuntament de Barcelona per al foment de la tinença responsable, les adopcions
i la bona convivència amb informació suficient sobre l'existència d'aquest espai.
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fan l’Ajuntament de Barcelona i les administracions per potenciar i col·laborar amb
les polítiques d’adopció i la feina que fa el CAAC.
Conclou que valoren positivament la proposició, però que, abans d’expressar el seu
vot, voldrien conèixer l’opinió del Govern respecte al seu encaix en el Pla estratègic
del zoo.
El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC votarà a favor de la proposició
bàsicament per dos motius. Explica que, en primer lloc, sempre han defensat que cal
ampliar els recursos i les campanyes destinats a l’adopció d’animals de companyia a
Barcelona, ja que no n’hi ha prou amb les que es fan a través del CAAC. A més,
assenyala que recentment s’ha produït un descens del nombre d’adopcions, un fet
que els preocupa tenint en compte el nivell de saturació que pateix actualment
aquest equipament. Afirma que per això sempre han apostat per aprofitar altres
espais a banda del CAAC, com festes o esdeveniments, per donar visibilitat a aquests
animals i promoure la cultura de l’adopció entre la ciutadania en detriment de la
cultura de la compra. Manifesta que, en segon lloc, aquesta proposta ja està recollida
en el projecte de ZOOXXI i creuen que és molt encertada. Explica que pensen que el
zoo és un espai molt adequat per fer aquesta funció perquè el visiten moltes famílies
i perquè consideren que la cultura de l’adopció d’animals també ha de formar part
dels seus valors troncals.

El Sr. Mòdol explica que el model de zoo que desitja el Grup Municipal del PSC és un
model que tingui com a elements centrals el benestar animal i la divulgació sobre el
món animal. Afirma que, per tant, els aspectes lligats a la tinença responsable i a la
bona convivència són també d’interès per al zoo, i estan segurs que es podrà
treballar per recollir aquesta proposta en les campanyes d’adopció d’animals que fa
l’Ajuntament des de fa temps. Manifesta que, des del zoo, es té el compromís
d’incloure en el Pla estratègic que s’està elaborant eines per fomentar l’adopció i la
tinença responsable, però que també els han dit que això s’ha de fer d’una manera
que sigui compatible amb el benestar dels animals del zoo. En aquest sentit,
assenyala que els tècnics experts afirmen que la presència d’animals domèstics dins
del recinte del zoo pot ser un factor de risc sanitari per als animals que hi viuen i
que, per tant, cal estudiar com hauria de ser aquest espai per fomentar l’adopció.
D’altra banda, recorda que el zoo té una colònia de gats urbans en el seu recinte,
gestionada en col·laboració amb l’Oficina de Protecció dels Animals (OPAB) amb la
mateixa metodologia amb què es gestionen la resta de colònies de gats urbans de la
ciutat, incloent-hi un control sanitari dels seus components per tal de minimitzar els
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El Sr. Mulleras assenyala que aquesta proposta té a veure amb una de les qüestions
de la iniciativa ciutadana que s’ha presentat anteriorment en les quals estan d’acord,
ja que consideren que cal incrementar tant com sigui possible els recursos de
l’Administració per millorar l’adopció d’animals a la ciutat i dotar de més recursos el
CAAC. Explica que, segons els agents rurals i la càtedra de la Fundació Affinity, cada
18 minuts s’abandona un animal de companyia. Afirma que aquest fet els hauria de
fer reflexionar i actuar per tal d’evitar-ho, i que, en aquest sentit, pensen que és
important que hi hagi una adopció responsable i informar els ciutadans de la
necessitat d’impulsar accions solidàries en aquest àmbit. Conclou que el Grup
Municipal del PP està plenament d’acord amb la proposta i hi votarà a favor.
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possibles riscos de transmissió de patògens als animals del zoo. Conclou que, amb
aquestes precaucions, voten a favor de la proposició del Grup Municipal Demòcrata.
El Sr. Ximeno agraeix l’acceptació de les transaccions que ha proposat el Govern,
que assenyala que s’emmarquen en la literalitat de la proposta de la iniciativa
ciutadana que s’ha presentat anteriorment. Afirma que, per tant, ja es té la intenció
d’orientar-ho tot en aquesta direcció, que permet també encaixar aquesta proposta
en el procés del Pla estratègic del zoo.
Destaca que el Govern municipal ha estat molt actiu en la promoció de l’adopció
d’animals de companyia, amb campanyes com «Barcelona estima els animals», que
encara està en marxa, però que és cert que cal intensificar el ritme d’adopcions.
Explica que de gener a setembre han entrat 1.085 gossos i 605 gats al CAAC, i que
n’han retornat 495 als seus propietaris, perquè eren animals perduts, i han
aconseguit 592 adopcions. Afirma que cal intensificar encara més aquest ritme en
dues línies: aconseguir adopcions i fer una tasca de conscienciació per evitar els
abandonaments. Manifesta que, per tant, estan totalment d’acord a aprofitar la
infraestructura del zoo per fer un punt d’informació tant per facilitar les adopcions
d’animals com per conscienciar la ciutadania perquè no els abandoni.

El Sr. Mòdol pregunta si algú més vol fer una segona intervenció.
El Sr. Ximeno afirma que el termini per complir la proposició és raonable, atès el
compromís de presentar properament el Pla estratègic del zoo, dins del qual
s’integrarà aquesta proposta. D’altra banda, destaca que la campanya que han
llançat no s’havia fet mai amb aquesta intensitat i amb aquesta dimensió.
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable
del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr.
Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable
d'ERC, i el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP. S'aprova.
Del Grup Municipal Cs:
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El Sr. Martí agraeix el suport unànime a la proposició, i recorda que el termini que
donen al Govern per impulsar la creació d’aquest espai d’adopció és de dos mesos.
Afirma que és cert que l’equip municipal dedica molts esforços a l’adopció d’animals,
tal com feia també l’equip municipal anterior, i que són conscients de les dificultats
que això comporta, malgrat totes les accions i totes les campanyes de sensibilització
que es fan. Remarca, però, que és evident que els resultats no són satisfactoris i
que, per tant, han d’esforçar-se una mica més per trobar nous punts de sortida.
Manifesta que és evident que cal tenir en compte la prevenció per evitar
transmissions de malalties entre els animals, però que disposen de molt bons
professionals per controlar aquest aspecte. D’altra banda, assenyala que el fet que hi
hagi una colònia de gats urbans a l’entorn del zoològic no té res a veure amb
l’adopció, perquè els gats que viuen en colònies són majoritàriament gats de carrer i,
per tant, no han de ser adoptats.
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El Sr. Alonso manifesta que presenten una proposta sobre mobilitat perquè no volen
viure en una ciutat col·lapsada on els barcelonins perdin el seu temps dins d’un cotxe
o esperant un autobús que no arriba. Explica que a l’àrea metropolitana hi ha 3
milions de persones que cada dia s’han de desplaçar i el repte és com organitzar
aquesta mobilitat perquè no sigui una pèrdua de temps, un malbaratament
d’energia, i una font de soroll i de contaminació.
Afirma que sospiten que la situació va a pitjor. Assenyala que a Barcelona s’han fet
moltes coses per tractar d’organitzar una mobilitat sostenible i s’han assolit alguns
èxits en aquest sentit, però que hi ha algunes dades que els preocupen. Explica que
els agradaria tenir dades objectives proporcionades per l’Ajuntament, però que, atès
que encara no disposen de les del 2016, tenen les dades d’una empresa de serveis
de GPS, segons les quals Barcelona és la ciutat més col·lapsada d’Espanya i els
barcelonins perden mitja hora de mitjana del seu temps a les hores punta.
Assenyala que el Pla de mobilitat urbana (PMU) diu que el trànsit de vehicles privats
es reduirà un 21%, però que creu que tots tenen clar que no s’assolirà aquest
objectiu i que han de ser realistes. Manifesta que tampoc no comparteixen la manera
com el Govern ha fet algunes coses. En aquest sentit, explica que s’han fet estudis
de mobilitat concrets per a casos com el tramvia, però que en canvi no s’han fet
estudis de mobilitat per saber com evolucionarà, per exemple, el trànsit a la ronda
Litoral ni a la Gran Via. A més, assenyala que s’ha anunciat una reforma important
de l’avinguda Meridiana, però encara no tenen informació clara de com evolucionarà
el trànsit. Manifesta que, per tant, han vist estudis parcials, però no pas un veritable
projecte de mobilitat global de la ciutat. Afirma que, de fet, a vegades han sentit
raonaments que no poden compartir. Explica que, per exemple, en alguns casos se’ls
parla de treure un carril de trànsit de vehicles per posar-hi un carril bici, com si es
pensés que la gent que va en cotxe substituirà aquest vehicle per la bicicleta. Afirma,
però, que la realitat no és aquesta, perquè la gent que va en bicicleta fa trajectes
curts, mentre que la que es desplaça en vehicle privat fa trajectes llargs, i és difícil
que amb un simple canvi de carril s’aconsegueixi canviar el mode de transport.
Manifesta que, per això, proposen fer una anàlisi global de la mobilitat de la ciutat
tenint en compte tots els modes de transport i les interaccions entre ells. Remarca
que no volen estudis específics per justificar una idea prèvia, sinó una anàlisi
objectiva i realista que els ajudi a implantar un pla d’accions concretes, de manera
que quan facin un carril bus sigui perquè saben que posaran més autobusos i aniran
més ràpid, quan implantin més carrils bici sigui perquè saben que podran tenir més
bicicletes, i quan treguin un carril de cotxe sigui perquè han estat capaços de reduir
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21. (M1519/7024) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda sol·licitar al
govern mesures efectives per millorar la mobilitat global a la ciutat, tenint en compte
els diferents tipus de transport i agilitant l'elaboració d'un nou Pla de Mobilitat
Urbana de Barcelona. Per això, en el termini d'un mes, se sol·licita: 1.- Que el
Govern presenti les dades de mobilitat de l'any 2016 i del primer semestre del 2017,
per disposar d'un anàlisi objectiu de la realitat. 2.- Que el Govern presenti un
informe sobre el grau de consecució dels objectius establerts en l'actual Pla de
Mobilitat Urbana de Barcelona. 3.- Que el Govern presenti als grups polítics un pla de
treball per a l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana. 4.- Que el Govern presenti
un primer paquet de mesures de xoc inicials per millorar de forma efectiva la
mobilitat global de la ciutat i que tingui en compte tots els diferents tipus de
transport.
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la intensitat de trànsit d’aquella via perquè han pogut implantar un sistema de
transport públic alternatiu de qualitat. Explica que pensen que el que no poden fer és
adoptar mesures en nom de la mobilitat que el que fan en realitat és complicar més
la circulació.
Finalment formula la proposició.

El Sr. Coronas manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, valoren positivament la
proposició tal com ha quedat finalment i comparteixen la preocupació de la
necessitat d’elaborar un nou PMU. Afirma que, per tant, votaran a favor d’aquest
text.
Explica que entenen que és més necessari que mai donar un nou impuls consensuat
a la mobilitat sostenible de la ciutat, i que no es pot arribar al 2018 amb la caducitat
del PMU actual sense haver-ne elaborat un altre i amb opinions polítiques allunyades
entre partits sobre com abordar la seva aplicació. Manifesta que consideren que és
necessari arribar a un consens polític que permeti tirar endavant un nou pla, però
que també cal que aquest pla sigui realista i es compleixi després.
Assenyala que, en canvi, els sobta que des del Grup Municipal de Cs hi hagi una
pressa especial per elaborar un nou PMU i presentar un pla de xoc, ja que cada
vegada que s’ha plantejat una mesura en matèria de pacificacions, com ara les
superilles o l’eliminació d’aparcaments en superfície, aquest partit s’hi ha mostrat
recelós o hi ha votat directament en contra. Opina que potser ho ha fet perquè ha
considerat que el populisme a favor dels veïns a vegades li dona més rèdit que lluitar
de veritat per la mobilitat sostenible. Afirma que, per tant, no sap en quin tipus de
pla de xoc pensa aquest grup, i li demana que posi tres exemples de com millorar la
mobilitat a la ciutat per conèixer les seves prioritats.
Manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, entenen que calen noves mesures però
que també cal que es duguin a terme amb el màxim rigor tècnic, donant alternatives
a l’accessibilitat i, sobretot, tenint en compte els veïns i veïnes en la seva formulació.
Pel que fa a això, assenyala que sovint han pogut comprovar com idees molt bones
eren mal executades i donaven l’esquena a la participació ciutadana, com en el cas
de la superilla del Poblenou, reprovada per la Comissió, o del carril bici del carrer
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El Sr. Blasi manifesta que els sembla bé el plantejament que es proposa per encetar
el procés d’elaboració d’un nou pla de mobilitat. Explica que la referència que ha fet
el Sr. Alonso a l’àrea metropolitana els porta a parlar de l’increment de la mobilitat
que ve de fora de la ciutat, probablement per un augment de l’activitat econòmica i
l’existència d’infraestructures deficients en l’àmbit del transport públic, com en el cas
de Rodalies. Afirma, però, que aquesta situació no es resol posant pals a les rodes a
la mobilitat en general amb missatges distorsionats. Remarca que és cert que d’un
temps ençà hi ha hagut un empitjorament de la mobilitat a la ciutat, però que
l’enemic no és el vehicle privat, sinó la congestió i la contaminació ambiental i
acústica. A més, opina que s’han plantejat solucions errònies, com la implantació de
superilles sense cap rigor, o l’aplicació de carrils bici d’una manera que perjudica la
mobilitat en conjunt. Demana que es faci una aposta decidida pel transport públic i
pel vehicle elèctric, que remarca que és un element que costa trobar en l’àmbit
d’actuació municipal.
Conclou que, amb aquesta iniciativa, s’estableix un punt de partida amb elements
que els permeten fer una bona feina i una previsió per al futur, que és el que el
conjunt de la ciutadania necessita.
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Sant Antoni Maria Claret, que va aparèixer sense previ avís i va afectar desenes de
persones que havien marxat de vacances. En aquest sentit, remarca que el calendari
i la informació són també importants a l’hora d’aplicar aquests canvis.
Conclou que voten a favor de la proposició, però que volen escoltar les propostes de
pla de xoc del Grup Municipal de Cs. Afirma que esperen que el procés d’elaboració
del nou pla de mobilitat estigui a l’altura, tant en consens polític com en compromís,
per seguir avançant en un model de mobilitat més segur, eficient i sostenible.
Demana que no torni a ser un pla de mobilitat que després no tingui el compromís
polític dels diferents governs per tirar-lo endavant tal com s’ha aprovat.
El Sr. Mulleras recorda que el Grup Municipal del PP va ser l’únic grup que no va
votar a favor del Pla de mobilitat urbana 2013-2018, ja que entenien que no era
realista i que la disminució d’ús del vehicle privat que preveia era desproporcionada
en relació amb la promoció de l’espai públic i l’ús de la bicicleta. Explica que
consideraven que la previsió de disminuir l’ús del vehicle privat un 21% respecte a la
situació del 2011 no s’adaptava a la realitat de la ciutat i, per tant, podia comportar
un greu perjudici a la mobilitat i a alguns sectors com el comerç i altres serveis. A
més, assenyala que hi havia una manca d’informació sobre l’impacte econòmic i
l’impacte comercial a la ciutat d’aquestes mesures, i era necessari saber com es
volien assolir aquests objectius.
Explica que són favorables al fet que es presentin les dades de mobilitat del 2016 i
del 2017, ja que entenen que això és necessari per poder valorar les magnituds de la
mobilitat de la ciutat i, sobretot, per poder plantejar un nou model per als propers
anys. A més, afirma que, per tal de desenvolupar un nou PMU, és del tot necessari
disposar de l’avaluació del PMU 2013-2018. Remarca, però, que de cara al nou pla
no seran partidaris d’aspectes que han criticat del model de mobilitat de l’actual
Govern municipal, com ara el model de superilles que s’ha implantat en les proves
pilot engegades durant el mandat. Manifesta que també estan en contra d’un model
clarament contrari a la mobilitat privada, que es traduiria en una reducció substancial
de la capacitat viària i que tindria com a resultat la congestió del trànsit, així com
conseqüències negatives en els indicadors ambientals de la ciutat.
Conclou que, per tot això, votaran a favor de la proposició, amb el benentès que es
tracta de recollir i disposar d’una àmplia anàlisi d’informació per poder encarar com
ha de ser el pla de mobilitat urbana del futur.
El Sr. Mòdol diu al Sr. Alonso que espera que tingui sort amb aquesta proposta,
perquè ell va fer una proposta idèntica respecte a les dades de mobilitat fa un any i
mig, abans que el seu grup entrés al Govern, i encara no ha obtingut resposta.
Opina que s’ha fet molta sensibilització sobre aquest problema i molta feina teòrica, i
que la mobilitat és segurament el tema central d’aquest mandat per diversos motius.
En aquest sentit, es refereix al desplegament de la xarxa ortogonal d’autobusos, a la
implementació del PMU i a la implantació de carrils bici, i afirma que és cert que és
necessari que hi hagi un diagnòstic al més acurat possible sobre l’estat real de la
mobilitat.
Assenyala que els indicadors mostren que, no només no s’estan complint els
objectius que s’havien previst, sinó que l’efecte de la recuperació econòmica que hi
va haver fins a l’1 d’octubre a la ciutat ha fet augmentar l’activitat econòmica i tot el
que això comporta. Manifesta que creuen que val la pena tenir aquesta informació i
per això votaran a favor de la proposició.
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El Sr. Alonso manifesta, en resposta al Sr. Coronas, que el Grup Municipal de Cs ha
estat en contra de l’experiment que es va fer amb la superilla perquè no van detectar
cap millora en la mobilitat de la zona de la ciutat on es va implantar. Pel que fa a
tres idees per millorar la mobilitat, explica que tenen clar que cal potenciar els
autobusos metropolitans, i anima el Grup d’ERC a ajudar-los a fer-ho, atès que
governa a l’Àrea Metropolitana i a la Generalitat. En relació amb això, afirma que no
té sentit fer més carrils d’autobús a l’avinguda Meridiana si no poden circular-hi més
autobusos. Explica que altres dues idees són aconseguir una millor infraestructura de
Rodalies i desenvolupar una sèrie d’eixos de prioritat per a vianants i bicicletes a la
ciutat, que és una proposta que han plantejat en la Comissió.
Agraeix els vots favorables dels grups municipals. Destaca que la mobilitat és un dels
grans reptes que tenen a la ciutat, i que és molt important arribar a consensos per
fer accions a curt termini per reduir la congestió a la ciutat.
El Sr. Blasi assenyala que l’única notícia sobre vehicle elèctric que han tingut a la
ciutat recentment ha estat l’obertura d’una botiga per part de Tesla. D’altra banda,
opina que és curiós que el Govern digui que ha fet tant en carrils bici, quan està
aplicant les previsions del mandat anterior i, a més, ho fa d’una manera molt
maldestra.
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La Sra. Vidal assenyala que ja fa un temps que parlen del nou PMU, però que aquest
s’ha de començar a preparar un cop propera la finalització de pla actual, i no abans.
En relació amb això, remarca que el PMU 2013-2018 es va aprovar l’abril del 2015 i
que, de moment, el seu temps de desenvolupament és de poc més de dos anys.
Manifesta que, de fet, els plans de mobilitat de l’Ajuntament tenen un retard de dos
anys, cosa que intentaran corregir, com a mínim parcialment, en el proper pla.
Afirma que aquest procés està engegat, tant pel que fa al balanç d’indicadors com
pel que fa als nous objectius i les noves línies de treball, i que s’obrirà a la
participació enguany a l’espai on pertoca fer-ho, que és el Pacte per la mobilitat.
Assenyala que van presentar les darreres dades bàsiques el maig de l’any passat i
que tenien previst fer el mateix aquest any, però que enguany s’ha fet un canvi
metodològic a l’hora de fer les enquestes per part de l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans i ha estat necessari un treball posterior més ampli que fa que encara
no hagin pogut oferir les dades bàsiques del 2016, que estaran en breu.
En relació amb l’exposició de motius de la proposició, explica que tota la mobilitat ha
crescut en general, però que ho ha fet menys en transport privat que en transport
públic i en bicicleta, que està augmentant molt a la ciutat. Afirma que el PMU
incorporarà de forma integral totes les qüestions que han treballat conjuntament,
com les relatives a les bicicletes i al vehicle elèctric. En relació amb això, diu al Sr.
Blasi que, tot i que el Govern actual faci més coses que treballar amb el vehicle
elèctric, les polítiques de vehicle elèctric en l’àmbit de mobilitat continuen presents.
A més, remarca que actualment té molta rellevància la política ciclista, a diferència
d’abans.
Finalment, puntualitza que sí que es va informar prèviament sobre el carril bici de
Sant Antoni Maria Claret, al qual s’ha referit el Sr. Coronas, encara que tota
informació sigui sempre millorable. Explica que aquest va ser un tema que va passar
per tots els òrgans de participació i que, a més, es van posar cartells porta a porta
abans que comencessin les obres, tal com es fa amb totes les obres.
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable
del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr.
Alonso expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable
d'ERC, i el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP. S'aprova amb el redactat
següent:
La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda sol·licitar al govern mesurades
efectives per a millorar la mobilitat global en la ciutat, tenint en compte els diferents
modes de transport i agilitant l'elaboració d'un nou Pla de Mobilitat Urbana de
Barcelona. Per a això, en el termini màxim de tres mesos, es requereix que el govern
enceti el procés d’elaboració del nou pla, amb els següents elements: 1- Presentació
de les dades de mobilitat de l'any 2016 i del primer semestre del 2017,per a disposar
d'una anàlisi objectiva de la realitat. 2- Presentació d’un informe sobre el grau de
consecució dels objectius establerts en l'actual Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona.
3- Presentació als grups polítics un pla de treball per a l'elaboració del nou Pla de
Mobilitat Urbana. 4- Presentació d’un primer paquet de mesures inicials per a
millorar de forma efectiva la mobilitat global de la ciutat i que tingui en compte tots
les diferents modes de transport.
Del Grup Municipal ERC:

El Sr. Coronas assenyala que la irrupció de noves tecnologies de la informació i la
comunicació ha representat l’aparició de noves plataformes en línia que faciliten
l’emparellament d’oferta i demanda d’alguns sectors de l’economia, com el del
transport o el de l’allotjament turístic, que avui es veuen desbordats per nous
negocis en forma de plataforma digital. Afirma que la mobilitat urbana no n’ha estat
una excepció, tenint en compte que el debat social, polític i legal obert a l’entorn del
sector del taxi ha estat dels més polèmics i controvertits de tots els que s’han
originat, i sobre el qual encara s’espera que l’Administració hi posi remei
definitivament, tant pel que fa a l’aspecte tecnològic com el legal. Manifesta que cal
tenir en compte l’amenaça del gran increment de llicències de VTC, així com els
reiterats incompliments de la legislació per part de determinats grups o persones que
practiquen un intrusisme clar en el sector.
Explica que, des del Grup Municipal d’ERC, consideren que per preservar tant la
qualitat del servei com els drets dels treballadors i treballadores d’aquest sector, cal
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22. (M1519/6979) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar a
l'AMB i l'EMT a impulsar els següents projectes pel conjunt del sector del Taxi: 1.- El
desenvolupament d'una App que contempli els evolutius tecnològics necessaris per
tal de poder oferir els següents serveis online a través de la geolocalització: sistema
de reserves, sistema de pagament on-line i sistema de valoració del servei. Que
l'aplicatiu estigui vinculat a les principals xarxes socials amb l'opció de compartir taxi
entre diferents usuaris i permeti, a més, desenvolupar un projecte social. 2.L'impuls d'una cooperativa que tingui per objecte la prestació de tot tipus de serveis
relacionats amb el sector del Taxi, així com la promoció personal i professional dels
taxistes. 3.- Estudiar la viabilitat d'instal·lació de desfibril·ladors mòbils als vehicles
per tal que els Taxis també puguin donar un servei vinculat a la salut. 4.- Estudiar la
possibilitat d'incloure un sistema de pagament dels serveis de Taxi a través de la TMobilitat.
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El Sr. Blasi explica que la base d’aquesta proposició quedava bastant ben recollida en
una proposició que el Grup Municipal Demòcrata va presentar el mes de març a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la qual es parlava, més enllà de tot el conflicte
de vagues que hi havia en aquell moment, de la implantació i la posada en marxa
dels VTC a la ciutat de Barcelona. Recorda que hi havia un apartat molt concret que
intentava apoderar l’Institut Metropolità del Taxi en relació amb la necessitat de fer
una app pública del taxi a l’àrea metropolitana, amb un replantejament fins i tot del
sistema tarifari. Assenyala que, al final, el contingut de la proposta va quedar una
mica alterat, amb una anàlisi i proposta d’un sistema tarifari consensuat amb el
sector, noves possibilitats d’app al servei del taxi, l’estudi sobre la possibilitat del taxi
compartit i noves campanyes de publicitat del sector. Afirma que, per tant, no poden
estar en contra de la proposició que presenta el Grup Municipal d’ERC i hi votaran a
favor.
Explica que també els sembla interessant la idea de la cooperativa, en la mesura que
serà necessari que siguin els mateixos concessionaris de llicències els que s’hi
vulguin establir. D’altra banda, opina que la proposició és una mica «calaix de

44
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

CSV: 70ca-b5ca-85bc-a80e

que l’Administració, més enllà de les prohibicions, vetlli perquè el servei de taxi
estigui actualitzat i enfortit davant les amenaces que suposen els negocis il·legals i
impulsi altres millores, tant pel que fa a la qualitat del servei com pel que fa a les
condicions de treball dels taxistes. Manifesta que, en concret, creuen que és prioritari
desenvolupar una aplicació mòbil per al conjunt del sector, impulsada des de
l’Administració, que unifiqui criteris i que prevegi tots els evolutius tecnològics que
facin falta perquè el sector del taxi pugui disposar d’una app òptima i actualitzada.
Afirma que, segons les entitats del sector, aquests evolutius han d’anar en la línia de
poder oferir, com a mínim, un sistema de reserves àgil i intuïtiu, un sistema de
pagament en línia i un sistema de valoració del servei, entre d’altres. Explica que
també cal que aquesta aplicació estigui vinculada a les principals xarxes socials amb
l’opció de compartir taxi entre diferents usuaris i que permeti, a més, desenvolupar
un projecte social a definir pel sector.
Manifesta que també entenen que seria positiu integrar a la nova T-Mobilitat una
opció de pagament del servei de taxi, i també agilitzar i sistematitzar aquests
pagaments, tal com es farà amb la resta de serveis del transport públic de viatgers.
Assenyala que ben aviat canviarà el paradigma de la mobilitat a la regió
metropolitana i cal que aquest sector hi estigui integrat per poder desenvolupar en
paral·lel els canvis més imminents que hi ha previstos en matèria de mobilitat.
Explica que una altra reivindicació que volen exposar és la d’estudiar la viabilitat
d’instal·lar desfibril·ladors mòbils als taxis, que seria una bona opció per augmentar
la cobertura d’un servei vinculat a la salut i que moltes vegades no es pot instal·lar a
tot arreu on seria necessari. Destaca que així es podrien salvar moltes vides, ja que
un taxi pot trigar molt menys que no pas una ambulància per la seva proximitat.
Finalment, manifesta que també consideren cabdal que l’Administració abordi una
reivindicació històrica com és la d’una cooperativa per al sector del taxi, que tingui
per objecte la preservació de tot tipus de serveis relacionats amb el sector, com la
promoció personal i professional dels taxistes. En aquest sentit, afirma que
l’Ajuntament podria facilitar un solar per a la ubicació d’aquesta cooperativa, fet que
permetria que els taxistes gaudissin de millors condicions en el subministrament de
serveis, reparació, material, etc.
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sastre», en incloure també propostes com la incorporació de desfibril·ladors als taxis
i el pagament a través de la T-Mobilitat.
Afirma que és important tenir un servei de taxi de qualitat, professionalitzat i
tecnificat, i posar-se al dia en un servei públic de transport, encara que sigui
concessionat, com una manera també d’intentar fer front a altres modalitats de
transport amb conductor que estan apareixent darrerament. Explica que van tenir
l’oportunitat de debatre recentment amb la presidenta de l’Institut Metropolità del
Taxi i regidora de Mobilitat la necessitat que aquest àmbit es desenvolupi
correctament perquè, si no, el taxi tindrà un problema i, també, el conjunt de la
ciutat de Barcelona.

El Sr. Mulleras afirma que, des del Grup Municipal del PP, comparteixen el contingut
de la proposició. Assenyala, però, que no acaben d’entendre que s’insti l'AMB i l'EMT,
tenint en compte que el Grup d’ERC governa a l’Àrea Metropolitana i, per tant, pot
demanar que s’impulsin aquestes propostes en el marc del govern metropolità.
D’altra banda, recorda que ja es va aprovar per unanimitat una resolució molt
semblant a la que avui es presenta a l’Àrea Metropolitana.
Manifesta que el seu grup sempre ha estat al costat de les empreses i de les mesures
que donen suport a les 12.000 famílies que depenen econòmicament de forma
directa del taxi, un sector que entenen que ha de garantir el servei de transport de
viatgers i la mobilitat a l’àrea metropolitana amb uns nivells importants de qualitat.
Afirma que, per tant, donen suport al col·lectiu de professionals del taxi metropolità,
a les diferents administracions i a l’Institut Metropolità del Taxi per continuar
treballant per posar la tecnologia al servei dels barcelonins i els ciutadans de l’àrea
metropolitana i dels diferents sectors professionals i econòmics de la ciutat. Explica
que, a més de beneficiar la mobilitat de Barcelona, consideren molt important
desenvolupar les noves app, o que la T-Mobilitat incorpori el pagament dels serveis
de taxi de manera que sigui un títol on tot el transport de la ciutat s’hi trobi integrat.
Manifesta que també comparteixen que hi pugui haver desfibril·ladors als taxis per
tal que aquest servei pugui ser més accessible en circumstàncies d’urgència. Conclou
que, per tot l’exposat, donen suport a la proposició.
El Sr. Mòdol manifesta que el Grup Municipal del PSC votarà a favor de la proposició,
tenint en compte el seu abast metropolità i que el programa del seu partit a les
últimes eleccions contenia aquesta proposta. Explica que només hi afegirien, en
relació amb la creació d’una app per a telèfons intel·ligents, la possibilitat de
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El Sr. Alonso manifesta que, des del Grup Municipal de Cs, comparteixen les
inquietuds de fons d’aquesta proposta, ja que pensen que s’han de prendre mesures
per potenciar i dignificar el sector del taxi, un sector que ha patit en alguns moments
una competència deslleial i que afrontarà reptes de futur molt importants. Afirma,
però, que no acaben d’entendre algunes de les concrecions que planteja la proposta,
com el fet que des de l’Ajuntament s’hagi d’impulsar una cooperativa, ja que creuen
que han de ser els mateixos taxistes els que s’han d’organitzar en cooperatives.
Explica que tampoc no entenen gaire bé com seria el pagament a través de la TMobilitat. Conclou que pensen que la proposició té bones intencions i comparteixen
que cal ajudar el sector del taxi a modernitzar-se i a afrontar els reptes de futur,
però que s’abstindran pel contingut concret d’algunes propostes.
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El Sr. Coronas saluda les persones del sector del taxi que avui els acompanyen, que
en concret són de Taxi Companys. Assenyala que són els representants del sector
amb els quals s’han reunit i els protagonistes del contingut de la proposició que han
presentat. En aquest sentit, afirma que han fet l’esforç d’intentar parlar amb les
diferents entitats, associacions, companyies i sindicats que conformen el sector. A
més, remarca que la proposició no és un «calaix de sastre», sinó que són les
propostes de consens del sector del taxi i, per tant, creuen que són les més factibles
de presentar perquè ja parteixen d’un consens.
Assenyala que sempre que presenten alguna qüestió relativa a l’àrea metropolitana
s’al·ludeix al fet que formin part del govern de l’Àrea Metropolitana, on precisa que
porten els àmbits de relacions internacionals i cooperació. Subratlla que l’Àrea
Metropolitana és un ens de planificació i gestió on hi ha molts municipis amb
representació molt diversa i que, per tant, a vegades es comparen governs amb
qualitats de govern diferents de les que pot tenir l’Ajuntament de Barcelona. A més,
opina que això no obsta perquè es puguin debatre aquestes qüestions des de
l’Ajuntament de Barcelona, el municipi més gran amb diferència de l’àrea
metropolitana, i instar l’ens competent, que és l’Àrea Metropolitana.
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conèixer en temps real l’estat de les parades de taxi. Afirma que, pel que fa a la
resta, hi estan totalment d’acord.
La Sra. Vidal manifesta que, des del Grup Municipal de BC, votaran favorablement la
proposició, ja que comparteixen bona part del que planteja. Assenyala, però, que
farà algunes precisions, fruit de la naturalesa de les demandes i del que estan
treballant amb el sector des de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET), del qual és la
presidenta.
Pel que fa a l’app, explica que l’IMET està impulsant i desenvolupant noves app per
al servei del taxi, que se sumarien a les actuals. Remarca que, de fet, estan
treballant en un aglutinador perquè no és possible crear una app pública, atès que,
en el decret d’emissores i aplicacions aprovat per la Generalitat, les app i les
empreses estan definides com a empreses mediadores d’aquest transport, mentre
que l’IMET és l’institut regulador de l’activitat d’aquestes empreses. Afirma que, per
tant, no es poden constituir en empresa prestadora de serveis, ja que ho són els
mateixos taxistes. Assenyala que aquesta qüestió també afecta la qüestió de les
cooperatives, però que, tot i així, estan impulsant la generació de noves app i de
cooperatives.
Explica que, per la seva naturalesa, el taxi és un servei públic, però està legalment
executat per actors privats, els taxistes titulars de les llicències, que són els que
s’han de constituir en cooperativa. Afirma, però, que estan treballant en aquesta
qüestió i amb Barcelona Activa per ajudar el col·lectiu en la creació d’una
cooperativa, que és un tipus d’organització empresarial que l’actual Govern fomenta.
Manifesta, doncs, que el treball en aquesta línia comptarà amb tot el suport de
l’Ajuntament i de l’IMET.
Pel que fa a la qüestió dels desfibril·ladors, explica que han mantingut diverses
reunions amb el delegat territorial del Consell Català de Ressuscitació, l’organisme
competent, i resulta que no és una qüestió senzilla. Afirma que, no obstant això,
creuen que és interessant continuar treballant en aquest marc.
Respecte a la T-Mobilitat, recorda que ha comentat diverses vegades que el que seria
desitjable és que aquesta targeta arribés a pagar tot el transport, cosa que es podria
fer, per exemple, amb un rebut mensual a posteriori de tot el transport utilitzat.
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Pregunta a la regidora de Mobilitat, en relació amb el comentari que ha fet sobre el
tema de les app, si no pot ser que des de l’Administració es faci un concurs públic
amb un plec de condicions determinat perquè hi participin les empreses del sector
per fer una app a mida del que es demana des del sector.
La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable
del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr.
Alonso expressa l'abstenció de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, i
el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP. S'aprova.
Del Grup Municipal PP:

El Sr. Mulleras manifesta que l’habitatge social del carrer Rec Comtal és una de les
assignatures pendents del Govern municipal. Recorda que en el Ple municipal del 26
d’octubre del 2007 es va aprovar definitivament per unanimitat la modificació del Pla
especial de reforma interior (PERI) que fa referència a aquest habitatge social, que
preveia la implantació d’una instal·lació hotelera al carrer Rec Comtal i que el
promotor de l’hotel cedís gratuïtament el sòl destinat a vial i un sòl per a la
construcció d’habitatges de protecció, a més d’assumir el cost de totes les obres
d’organització del polígon. Afirma que avui, deu anys després, el privat ha fet el que
li pertocava fer, mentre que l’Administració pública no ha complert les seves
obligacions, ja que no ha fet el vial ni els habitatges socials previstos, i ni tan sols ha
aprovat el Pla de millora urbana que ha de fer l’Ajuntament abans de la construcció
d’aquests habitatges.
Recorda que, el 18 de novembre del 2015, el Grup Municipal del PP va presentar un
prec a la Comissió en què demanava la tramitació, en un període de tres mesos, del
Pla de millora urbana que ha de donar lloc a l’habitatge social de Rec Comtal. D’altra
banda, assenyala que en el Ple municipal de gener del 2017 es va aprovar
definitivament el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) i que una de
les condicions del Grup Municipal d’ERC per donar-hi suport era fer una consulta
ciutadana per determinar els usos que es donarien a la parcel·la municipal que és
just al costat de l’esmentat hotel, consulta que tampoc no s’ha fet.
Recorda que hi ha hagut diverses protestes veïnals contra la construcció de l’hotel de
Rec Comtal i que, segons l’informe de la Sindicatura de Greuges de l’any 2016, hi ha
hagut també queixes en relació amb la paralització del projecte d’habitatges socials
al carrer Rec Comtal.
Conclou que presenten aquesta proposició perquè, deu anys després de l’aprovació
d’aquest planejament, queda aquesta gran assignatura pendent al carrer Rec
Comtal, que no és només la urbanització del vial a l’espai públic, sinó sobretot la
construcció d’habitatges socials en un dels districtes i un dels barris més necessitats
d’habitatges de protecció pública.
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23. (M1519/7005) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al
Govern municipal a tramitar el Pla de Millora Urbana que ha de determinar la
volumetria del solar municipal del carrer del Rec Comtal núm. 19B, per tal de poder
construir els habitatges de protecció previstos en aquesta finca, tot detallant el
calendari i la inversió prevista per a aquesta actuació.
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El Sr. Blanco opina que la situació respecte a aquesta qüestió és paradoxal i
sorprenent. Assenyala que hi ha un àmbit d’actuació urbanística situat al carrer Rec
Comtal, al barri de Sant Pere, on s’havien de dur a terme dues actuacions: la
construcció d’un hotel i la construcció d’uns 30 habitatges de protecció social. Afirma
que el projecte hoteler va comptar amb el rebuig d’una gran part dels veïns del barri
i amb l’oposició de l’actual Govern municipal, mentre que el projecte d’habitatge
social no va suscitar cap rebuig i hauria de comptar amb el suport absolut i
incondicional de l’Ajuntament, tenint en compte la necessitat d’habitatge assequible
que hi ha a la ciutat i la gran quantitat de situacions d’emergència residencial que
s’estan produint. Pel que fa a això, recorda que l’any passat es va haver d’atendre
unes 2.200 famílies que estaven en risc de perdre el seu habitatge, i enguany les
estadístiques diuen que aquesta xifra segurament està augmentant.
Remarca que, no obstant això, l’Ajuntament no va poder aturar l’hotel, que s’ha
construït, mentre que aparentment no s’està fent res per construir els habitatges de
protecció social. Manifesta que, des del Grup Municipal de Cs, creuen que aquests
habitatges haurien de ser una prioritat de les polítiques públiques municipals i que hi
ha una negligència en el compliment de les obligacions de l’Ajuntament. Afirma,
doncs, que els agradaria que se’ls expliqués el perquè d’aquesta situació.
El Sr. Coronas recorda que el Govern encara té pendent de complir la realització
d’una consulta per saber què volen que es faci en aquest solar els veïns i veïnes, que
va ser una condició del seu grup per a l’aprovació del PEUAT. A més, remarca que els
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El Sr. Martí avança que el sentit del vot del Grup Municipal Demòcrata a la proposició
serà favorable. Explica que estan d’acord que es dugui a terme aquest Pla de millora
urbana perquè, si no, no serà viable ni possible tirar endavant l’aixecament dels
habitatges de protecció oficial que requereix aquest espai. Assenyala que aquest pla
s’ha aprovat en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona i que, a més, també en el
Consell Plenari de Ciutat Vella, a instàncies de diversos grups polítics, es va aprovar
impulsar la construcció d’aquests habitatges per unanimitat a l’inici d’aquest mandat
municipal. Remarca que, per tant, hi ha hagut una reiteració de mandats en aquesta
línia.
Manifesta que és evident que la implementació d’aquest Pla de millora urbana per fer
possible l’edificació d’aquests habitatges, a l’hora de delimitar la volumetria
pertinent, crea perjudicis als veïns del voltant a causa de l’alçada prevista.
Assenyala, però, que aquest és un element que es coneixia des del principi perquè
en el planejament inicial ja estava previst. Opina que el Govern de la ciutat i el del
Districte ja haurien d’haver fet una sèrie de feines durant aquests dos anys, i que
esperen que s’hagin fet com a mínim parcialment. En aquest sentit, afirma que hi ha
una cicatriu urbanística al barri que s’ha de resoldre, independentment que el Pla de
millora urbana serveixi per construir habitatge social. D’altra banda, recorda que el
seu grup va aprovar el Pla pel dret a l’habitatge i, per tant, està doblement
compromès amb l’objectiu polític del Govern de reduir el dèficit d’habitatge municipal
de lloguer social o assequible.
Conclou que s’han de construir aquests habitatges, però que s’ha d’arribar a un pacte
amb els veïns i l’entorn proper, sigui en l’àmbit del districte o en l’àmbit d’urbanisme
i planejament de la ciutat. Afirma que, per tant, el Govern de la ciutat té deures a
fer.
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habitatges de protecció oficial no compten a hores d’ara amb el suficient acord veïnal
per tirar endavant i que fa temps que hi ha una lluita veïnal perquè es revisi el PERI.
Manifesta que, per al Grup Municipal d’ERC, fer aquest Pla de millora urbana
significaria justificar l’hotel de Rec Comtal, quan tant ells com una bona part dels
veïns i veïnes el qüestionen. Afirma que el que ara s’ha de fer no és tirar endavant
aquest pla, sinó revisar la modificació del PERI, tenint en compte que la Fiscalia
recomana que es revisi tot el planejament perquè és probable que hi hagi
irregularitats, tot i que no hi hagi delicte. Explica que, per tant, creuen que no s’ha
de tramitar el Pla de millora urbana abans que es faci aquesta revisió del
planejament i que es pregunti als veïns i veïnes què volen que es faci en aquest
solar. A més, remarca que el veïnat també ha demanat aquesta revisió i vol
interposar un contenciós. Manifesta que el sobta que el Grup Municipal del PP, que
sacralitza la Fiscalia, no faci cas del que diu en aquest cas. Conclou que, per tot
l’exposat, votaran en contra de la proposició.

La Sra. Sanz recorda que el juliol d’aquest any es va aprovar per unanimitat una
proposició que va presentar el Grup Municipal d’ERC en la qual s’instava a fer una
auditoria externa, ateses les irregularitats administratives que la Fiscalia va detectar
que hi podia haver en aquesta operació urbanística. Afirma que, per tant, es va
traslladar aquest acord a la Direcció de Transparència i Bones Pràctiques i s’està
treballant precisament en aquesta anàlisi. Assenyala que, tal com deia el Sr.
Coronas, és una mica difícil continuar amb el desenvolupament de tot el que diu el
planejament perquè hi ha en marxa aquesta proposta d’auditoria per analitzar si són
certes o no les qüestions que la Fiscalia ha pogut identificar i que els mateixos veïns i
veïnes plantegen, i, en funció d’això, cal determinar què s’ha de desenvolupar en
aquest solar. D’altra banda, explica que també hi ha la proposta de fer un procés
participatiu perquè, malgrat que sembli contra intuïtiu, hi ha moltes veus de Ciutat
Vella contràries al desenvolupament d’aquests habitatges.
Subratlla que no han dit mai que renuncien a fer habitatge en aquest espai, sinó que
volen sotmetre-ho a valoració i a participació, i que, a més a més, prèviament s’han
de dissipar tots els dubtes que hi pugui haver sobre la tramitació urbanística del PERI
i la modificació del Pla general metropolità posterior. Remarca, però, que d’això no
es pot extreure que l’Ajuntament no vol fer habitatge social a Ciutat Vella, que és
precisament un dels districtes on s’està fent més habitatge i s’han recuperat edificis
emblemàtics, com els de Lancaster, Can 60 o Via Laietana, de manera que allò que
no s’havia previst urbanísticament que serien habitatges ho acabaran sent gràcies a
la proacció del Govern municipal. Així mateix, es refereix a tots els acords que han
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El Sr. Mòdol assenyala que aquesta situació és una mica contradictòria. Explica que,
tot i saber quina és la preocupació principal dels ciutadans de Barcelona, s’està
endarrerint la construcció d’habitatges en aquest àmbit, on el que va ser realment
objecte de debat va ser l’hotel i tot el que se n’ha derivat. Manifesta que, des del
Grup Municipal del PSC, entenen que si hi ha un acord per fer un procés participatiu
s’ha de fer, però demanen que aquest procés es faci aviat per no endarrerir el que
creuen que no ha de ser problemàtic. Afirma que, en cas que ho sigui, s’ha de parlar
amb els veïns i resoldre-ho com més aviat millor. Conclou que votaran en contra de
la proposició per respecte a l’acord que hi ha amb els veïns de fer un procés
participatiu, però que voldrien que aquesta situació es resolgués al més aviat
possible.
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desenvolupat amb entitats financeres, particularment amb la Sareb, per recuperar
habitatge buit. Opina que tot això palesa el compromís del Govern de la ciutat per
buscar aquelles actuacions que permetin guanyar habitatge públic i social,
especialment en un territori on cada cop hi ha menys veïns.
Insisteix que no han dit mai que no vulguin executar aquest planejament, sinó que
creuen que les coses han d’anar coordinades. Afirma que no té sentit desenvolupar
tot el planejament abans de disposar de l’auditoria que tots els grups van demanar i
que, per això, no donaran suport a la proposició.

El Sr. Blanco recorda que la Fiscalia no va determinar que hi hagués delicte, sinó que
va recomanar a l’Ajuntament que revisés de manera genèrica els procediments pels
quals s’aproven determinades actuacions a Ciutat Vella, sense indicar en cap cas que
es fes marxa enrere en aquests plans urbanístics.
El Sr. Coronas recomana al Sr. Mulleras que vigili amb el llenguatge que fa servir,
perquè ERC no fa presoners ni hostatges, a diferència del que fa el Partit Popular.
Manifesta que el seu grup, en tot cas, vetlla per la ciutadania perquè són els
mateixos veïns que volen habitatge social els que diuen que aquest solar no és el lloc
on s’ha de fer i els que volen que es revisi el PERI.
Assenyala que sembla que el Grup Municipal del PP té pressa per enllestir-ho tot i
justificar així un hotel que tots saben que no s’hauria d’haver fet mai. Explica que
l’hotel ja s’està acabant, però que, com a mínim, han de fer allò que s’ha dit que cal
fer i que demanen els veïns. Diu al grup proposant que deixi de fer demagògia i de
fer veure que es posa al costat dels veïns i veïnes i de l’habitatge de protecció oficial,
perquè no és creïble.
El Sr. Blanco assenyala que s’ha oblidat d’expressar el vot del seu grup, que és
favorable.
La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Mòdol expressa el vot contrari del
PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr.
Blanco expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d'ERC,
i el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP. Es rebutja.
Del Grup Municipal CUP:
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El Sr. Mulleras manifesta que no entenen que es continuï endarrerint aquest
planejament aprovat fa deu anys, i que de les paraules de la Sra. Sanz s’intueix que
potser el Govern municipal és presoner dels acords a què va arribar amb el Grup
Municipal d’ERC en pactar el PEUAT, fet que converteix els veïns de Rec Comtal en
hostatges d’aquest pacte. Remarca que, al final, els veïns de Rec Comtal continuen
sense disposar d’habitatge social, i ni tan sols del Pla de millora urbana que s’ha de
fer abans de construir aquest habitatge.
Explica que estan a favor que es faci l’auditoria, però que entenen que això no és
contradictori amb el fet que es comenci a tramitar el Pla de millora urbana per tal de
no endarrerir més aquests 30 habitatges públics. Manifesta que, tot i que la
proposició no podrà tirar endavant, vol agrair els vots favorables del Grup Municipal
Demòcrata i el Grup Municipal de Cs.
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24. (M1519/6950) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el
Govern municipal faci arribar a tots els grups la informació sobre la situació actual
dels treballs i la documentació generada fins ara. 2) Instar al Consell Metropolità a
que constitueixi organismes participatius, tal i com recull la llei, com a primer pas per
el desenvolupament d'un ampli debat ciutadà. 3) La creació amb caràcter permanent
d'una comissió de treball per tal de compartir i actualitzar la informació, dur a terme
el seguiment del procés del Pla i impulsar actuacions concretes.
No es tracta.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Cs:

El Sr. Alonso explica que fa uns mesos van veure l’anunci d’un encàrrec de gestió de
l’Ajuntament de Barcelona a l’empresa Barcelona Regional per 4,5 milions d'euros, i
no han tingut cap explicació política sobre aquesta adjudicació. Assenyala que els
grups polítics ja no tenen representació en aquesta entitat i, per tant, aquestes
actuacions queden una mica fora del control polític de l’oposició.
Remarca que 4,5 milions d'euros és una quantitat molt important, i que hi ha
actuacions que els semblen significatives i sobre les quals pensen que se’ls ha de
donar explicacions, com ara els 230.000 euros per al Pla de l’Eix Besòs, els 350.000
euros per a una anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic de Barcelona o els 300.000
euros per a una oficina tècnica i l’avaluació de la connexió dels sistemes de tramvia.
A més, assenyala que hi ha algunes actuacions que no entenen gaire bé en què
consisteixen, com ara l’estructuració i proposta metodològica per a la implantació
d’una taxa municipal sobre les xarxes de transport. Manifesta que, per tant, els
agradaria tenir informació sobre quin és l’objectiu de tots aquests treballs i que hi
hagués un control polític.
Afirma que també hi ha algunes actuacions absolutament difuses, com els 180.000
euros en concepte de suport als treballs de l’Ajuntament de Barcelona. Recorda que
tots han tingut males experiències amb Barcelona Regional, en el sentit que es va
arribar a contractar personal d’una forma estranya, i que els agradaria que se’ls
expliquessin en què consisteixen aquest tipus d’actuacions.
Assenyala que entén que és impossible que el Govern els aclareixi tot això en dos
minuts i mig, i que, per tant, demanen explicacions sobre l’objecte i la forma de
contractació d’aquestes actuacions de la manera que el Govern consideri més adient.
La Sra. Sanz precisa que una cosa és la contractació que pot fer Barcelona Regional i
el procediment de pagament de determinades subvencions, que són aspectes que
s’han valorat a partir de diferents informes, i una altra cosa són els encàrrecs de
gestió de projectes del mateix Govern, que són projectes que es demanen des de
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25. (M1519/7025) Que el Govern de la ciutat doni compte de les actuacions
encarregades a Barcelona Regional, donant explicacions de les principals actuacions
en comissió o en reunió específica dels grups polítics. Les explicacions tractaran
sobre l'objecte del treball i, en el seu cas, sobre les possibles subcontractacions.
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diferents espais. Assenyala que l’Àrea Metropolitana i altres ajuntaments també fan
encàrrecs a aquesta agència.
Explica que es pot trobar tota la informació que se sol·licita en la memòria i
programa econòmic que es presenta cada any en acabar l’anualitat. Manifesta que
també es pot demanar qualsevol d’aquests projectes a través de l’Oficina de
Transparència i que, a més a més, està tot publicat a l’apartat «Transparència» del
web de Barcelona Regional, tal com es va acordar a l’inici del mandat en el Consell
d’Administració. Afirma que, per tant, entenen que no és necessari crear una taula
específica, quan tota la informació és a l’abast dels grups. A més, manifesta que el
Grup Municipal de Cs també pot demanar una reunió amb el director de Barcelona
Regional perquè els aclareixi qualsevol dubte que tinguin sobre qualsevol projecte.
Conclou que no poden acceptar el prec tal com està redactat.
El Sr. Alonso afirma que haurien preferit que se’ls hagués explicat això abans en
comptes de trobar-ho al BOP. Manifesta que revisaran els projectes i demanaran les
explicacions oportunes sobre aquells que els generin dubtes, però que pensen que
hauria estat convenient que alguns d’ells, pel seu import i per la transcendència que
tenen per a la ciutat, s’haguessin exposat en la Comissió.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal ERC:

El Sr. Coronas explica que, a mesura que Barcelona ha anat esdevenint ciutat
turística, els serveis de transport de lloguer per als visitants, com els ginys o les
bicicletes, han anat en augment. Afirma que aquests serveis influeixen en la
circulació de vianants i vehicles i en l’aparcament a la via pública, sobretot per
l’incompliment de l’Ordenança de vianants i vehicles pel que fa al nombre dels grups,
la circulació per carrers estrets o l’aparcament indegut, entre altres aspectes.
Assenyala que la majoria d’aquestes empreses de lloguer s’han basat en un model de
negoci que consisteix a ocupar la via pública, ja sigui per aparcar les bicicletes en
aparcaments públics o per circular en grups organitzats pel centre de la ciutat.
Manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, consideren que cal impulsar la
identificació obligatòria de les bicicletes de lloguer, tal com ja preveu l’Ordenança de
vianants i vehicles, per tal d’exercir un major control sobre el comportament indegut
tant dels aparcaments com dels grups organitzats.
La Sra. Vidal afirma que accepten el prec. Manifesta que, efectivament, l’ordenança
en vigor del 2015 recull l’obligatorietat de registrar les bicicletes. Explica que això
s’ha de fer primer creant un registre, que és el que han fet ara arran de totes les
modificacions relatives als vehicles de mobilitat personal (VMP). Assenyala que han
començat per registrar els VMP, però que aquesta serà l’eina que podran utilitzar per
continuar la feina amb les bicicletes de lloguer que realitzen una activitat econòmica.
Afirma que, de fet, també estan treballant en paral·lel amb entitats com el
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26. (M1519/6980) Que el Govern municipal impulsi la identificació obligatòria de les
bicicletes d'ús turístic i vehicles de lloguer amb usos turístics per tal de poder aplicar
adequadament l'Ordenança de Vianants i Vehicles en cas d'incompliment dels articles
vigents.
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Biciregistre o amb la DGT, que són les iniciatives de registre que hi ha actualment en
marxa per connectar els diferents sistemes existents.
El Sr. Coronas agraeix l’acceptació del prec. Assenyala que en el cas dels ginys això
es fa mitjançant codis QR, de manera que s’identificaran a través de l’escàner amb
un PDA, i que potser s’haurien de plantejar la possibilitat que fos un número visible,
un cop unificat aquest registre. Explica que creuen que és molt adequat que hi hagi
un registre únic pel que fa a les bicicletes, però que no hauria de fer falta el PDA per
poder aplicar les sancions o les verificacions oportunes sobre els vehicles en cas de
comportament indegut. Afirma que la identificació resulta més difícil si s’ha de fer
amb un PDA.
La Sra. Vidal explica que ara mateix ignora per què s’ha escollit aquest sistema, però
que tot el sistema de registre i sanció s’ha treballat en estreta col·laboració amb la
Guàrdia Urbana, que és qui ha d’aplicar les mesures coercitives.
Es dona per tractat.
Del Grup Municipal PP:

El Sr. Mulleras recorda que en el Ple municipal de l’1 d’abril del 2016 es va aprovar
una modificació de l’ordenança de terrasses del 2013 que ampliava les moratòries
d’aplicació dels articles 9 i 29 al gener del 2016 i al gener del 2017, respectivament,
fins a l’1 de gener del 2018. Assenyala que l’article 9 és el que regula les distàncies
respecte a les façanes i el 29 el que regula la necessitat de disposar de sanitaris en
funció de l’aforament. Remarca que l’esmentada modificació de les moratòries d’abril
del 2016 es va aprovar per unanimitat i amb l’esperança que hi hauria un nou text
modificat de l’ordenança abans de finals d’aquell any, de manera que la moratòria
expiraria després de tenir un nou text.
Manifesta que l’aplicació d’aquests dos articles generaria una afectació en 2.500
terrasses, segons el Gremi de Restauració, i en 1.100 terrasses, equivalents a unes
10.000 cadires, segons el Govern municipal. Afirma que aquestes obligacions
afectarien tant els grans establiments com els locals més petits.
Explica que el 22 de juny del 2017 el Grup Municipal del PP va presentar aquest
mateix prec per escrit, però que quan el Govern municipal el va contestar no va
respondre pràcticament res. Finalment formula el prec.
El Sr. Mòdol afirma que són conscients que caldrà fer alguna cosa amb aquests dos
punts en concret de l’ordenança, aprovada pels grups municipals del PP i de CiU en el
mandat anterior, si no són modificats abans del gener del 2018. D’altra banda,
recorda que el punt que té a veure amb l’accessibilitat és d’aplicació per l’ordenança
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27. (M1519/7006) Que s'ampliï el termini de l'entrada en vigor de les condicions
d'ubicació de les terrasses de l'article 9 i de les condicions d'accessibilitat dels
establiments i nombre de sanitaris de l'article 29, que està previst que entrin en
vigor l'1 de gener de 2018 (segons les modificacions puntuals de l'Ordenança de
terrasses que es van aprovar al Plenari del Consell Municipal de l'1 d'abril de 2016),
per tal de garantir que no entrin en vigor abans de que s'hagi consensuat una nova
Ordenança de terrasses.
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d’accessibilitat, ja que al seu moment algú va decidir incloure aquesta qüestió en una
ordenança que tenia com a objectiu ordenar les terrasses a l’espai públic.
Manifesta que continuen treballant per fer una modificació integral de l’ordenança i
no haver d’aplicar aquells aspectes inclosos en el redactat anterior que és clar que no
es poden complir. Explica que, en concret, van fer la revisió tècnica de tota
l’ordenança i van iniciar converses amb tots els grups polítics, però que a finals de
juliol, en plena negociació política, diversos grups de l’oposició van decidir donar
suport a una iniciativa ciutadana presentada pel gremi de terrasses en comptes de
continuar amb la negociació, de manera que ara estan una mica a l’expectativa de
veure com això evoluciona.
Recorda que abans, en el cas del carrer Rec Comtal, han parlat que calia fer
habitatges socials però que, alhora, també calia donar compliment a la necessitat
ciutadana de fer un cert debat. Afirma que en aquest cas també és així. Assenyala
que l’alcaldessa va aprovar iniciar la tramitació d’aquesta iniciativa ciutadana, de
manera que hi ha dos calendaris paral·lels.
Manifesta que creuen que el fet que l’1 de gener entri en vigor aquesta part de la
normativa els ha d’incentivar a tots per trobar una solució abans d’aquesta data, i
insta els grups a fer-ho possible. Conclou que, per tot l’exposat, no accepten el prec.
El Sr. Mulleras lamenta que no s’accepti el prec, i remarca que les moratòries es van
aprovar perquè el Govern municipal tingués temps de donar el vistiplau al nou text
de l’ordenança de terrasses. D’altra banda, pregunta quina és la situació de la nova
iniciativa normativa sobre terrasses que es va presentar a principis d’agost.

28. (M1519/7007) Que el Govern municipal rehabiliti la plaça dels Campions, ubicada
en el Parc de la Nova Icària, al barri de la Vila Olímpica, donat el seu estat de
deteriorament.
El Sr. Mulleras recorda que la plaça dels Campions va ser inaugurada per Pasqual
Maragall el 25 de setembre de 1992 i acollia 257 plaques que homenatjaven grans
atletes i medallistes que van guanyar la medalla d’or als Jocs Olímpics de Barcelona
de 1992. Explica que algunes d’aquestes plaques van ser robades i d’altres van ser
retirades pel mateix Ajuntament abans que fossin robades, deixant en l’oblit el que
havia de ser, conjuntament amb la plaça dels Voluntaris, la memòria històrica de les
Olimpíades i una de les zones emblemàtiques de la Vila Olímpica.
Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, creuen que aquesta plaça fa massa
temps que resta abandonada i ofereix una imatge desoladora, cosa que mostra la
desídia d’un Ajuntament que ha oblidat el patrimoni deixat per les Olimpíades.
Explica que creuen que s’hauria de convertir aquesta plaça en una zona d’atracció
per als barcelonins i els visitants, i per això consideren necessari dignificar-la,
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El Sr. Mòdol explica que a inicis de setembre va sortir publicada a la Gaseta
Municipal l’aprovació del tràmit, que és el mateix tràmit que ha seguit la plataforma
ZOOXXI. Assenyala que es tracta d’un tràmit establert el ritme del qual no el marca
ni condiciona el Govern. Opina que aquest és un incentiu més per trobar una solució
entre tots i que és el moment de tornar a la negociació amb els grups. Afirma que,
en tot cas, el Govern continua treballant en aquest tema i té una proposta per fer als
grups i per continuar negociant.
Es dona per tractat.
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restaurar les plaques dels medallistes i ampliar els esportistes que van deixar les
seves mans marcades a l’asfalt. A més, afirma que l’Associació de Veïns de la Vila
Olímpica també ho ha sol·licitat de manera reiterada.
Explica que proposen que es redissenyi la plaça per convertir-la en un espai més
accessible i més segur, amb una ubicació elevada i amagada que impedeixi els
robatoris de les plaques i, també, la celebració de «botellons». Tot seguit formula el
prec.
La Sra. Sanz explica que s’està fent tota una tasca de conservació de les plaques i
que es preveu fer treballs de manteniment i de conservació a la plaça. D’altra banda,
assenyala que en aquest espai hi ha també un problema vinculat al sensellarisme,
que és un problema que es treballa des del Pla de lluita contra el sensellarisme.
Manifesta que, per tant, ara mateix no comparteixen la necessitat de transformar
aquest espai, però sí d’actuar-hi des de les dues perspectives esmentades: la de
patrimoni, conservació i manteniment, i la social. Remarca que el que han de
resoldre prèviament a qualsevol actuació urbanística és el problema social que hi ha
de fons, que és un problema que l’equip de Drets Socials té molt present i sobre el
qual preveu actuacions específiques en el pla esmentat.
El Sr. Mulleras afirma que honorar els Jocs Olímpics no és només fer una foto, un
concert o un gran acte, sinó també respectar, millorar i preservar el patrimoni
material i immaterial que fa 25 anys van deixar els millors Jocs Olímpics de la
modernitat. Demana a la tinenta d’alcalde que, per tant, reconsideri la rehabilitació
de la plaça dels Campions. Opina que el fet que hi hagi un problema social no ha de
ser una excusa per no fer una actuació en una plaça que va ser emblemàtica quan es
van celebrar els Jocs Olímpics a Barcelona i que hauria de continuar sent-ho per
mantenir l’esperit dels Jocs a la Vila Olímpica, que, com el seu nom indica, és
referent d’aquesta celebració.
Es dona per tractat.
d) Preguntes

29. (M1519/6984) Quines accions s'han realitzat i es tenen previst realitzar per
donar compliment als diversos compromisos contrets amb el Districte de Sant Martí i
els operadors del Port Olímpic?
El Sr. Blasi recorda que el març del 2016 van sol·licitar una compareixença per
conèixer les previsions relatives al futur del Port Olímpic arran de l’acord del mes de
desembre del 2016 entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya sobre la seva
gestió. Explica que es va presentar un calendari al Districte de Sant Martí sobre
quina era la voluntat de treball i es va constituir la comissió del Port Olímpic.
Assenyala, però, que aquesta comissió s’havia de reunir el mes de juliol i finalment
ho va fer al setembre, i que, a més, els partits polítics no hi van ser convidats.
Manifesta que volen saber què s’està fent o es preveu fer per donar compliment als
compromisos contrets tant amb el Districte de Sant Martí i els diversos agents com
amb els operadors del Port Olímpic, amb la voluntat d’intentar esvair dubtes, ja que
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Del Grup Municipal Demòcrata:
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les incerteses de futur que s’han generat distorsionen el treball del Port Olímpic, dels
operadors i dels veïns i veïnes de l’entorn.
La Sra. Sanz recorda que l’actual concessió de la Generalitat, així com les diferents
cessions d’ús que el municipi va atorgar a les empreses privades per a la gestió del
port nàutic o dels locals, finalitzen el mes d’abril del 2020, i que el desembre del
2016 es va signar un protocol amb l’objectiu que l’Ajuntament assumís la gestió
pública directa del Port Olímpic per una delegació de competències de la Generalitat.
Afirma que des d’aleshores han estat dialogant amb tots els operadors i els veïns.
Explica que, tal com ha dit el Sr. Blasi, es va crear un grup de treball amb tota la
gent que participa del futur del Port Olímpic, en el qual es va fixar com a objectiu
l’elaboració d’un pla director que permetés generar un consens sobre el futur
d’aquest port.
Manifesta que, tal com han dit en moltes ocasions, el Govern vol que aquest sigui un
port amb més protagonisme de la ciutadania i més vinculat a la ciutat, tot
fomentant-ne un major ús públic. Explica que el que ara pot dir és que han avançat
molt el treball i han recollit totes les propostes, i que el novembre convocaran la
comissió de seguiment, on tothom podrà ser-hi present. Afirma que faran evident tot
el treball que s’ha fet perquè tothom els pugui fer arribar les seves propostes i per
decidir conjuntament els següents passos, ja que van molt bé de temps.
El Sr. Blasi assenyala que, tot i anar bé de temps, de moment no s’està complint el
calendari que el mateix Govern va fer públic. En aquest sentit, assenyala que la
reunió de la comissió seguiment que s’havia de fer al juliol es va fer al setembre, i
que la reunió prevista per al mes d’octubre s’ha traslladat al mes de novembre. A
més, afirma que el Govern no ha parlat amb l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica
ni amb els operadors directes del port, i opina que, atesa la necessitat de
complicitats i que es visualitzi també un acord dels grups municipals, seria
convenient que es comptés amb ells.
Demana al Govern que no s’adormi i que busqui el consens polític i social.

30. (M1519/6985) A la vista de les puntuacions obtingudes realitzades per
professionals i tècnics d'expertesa reconeguda, en què es basa l'equip de govern per
afirmar que l'equip guanyador és el que respon al millor perfil professional ?
Tractada conjuntament amb el punt núm. 30 de l’odre del dia.
Del Grup Municipal Cs:
31. (M1519/7026) Quines mesures va adoptar el Govern municipal per reforçar les
línies de transport públic per atendre l'increment de la demanda que es va produir el
8 d'octubre?
El Sr. Blanco manifesta que el 8 d’octubre es va convocar una gran manifestació
organitzada per plataformes cíviques a Barcelona i era previsible que hi hagués una
gran afluència de participants. Afirma que, per tant, era evident la necessitat de
reforçar les línies de transport públic, com es fa habitualment quan centenars de
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milers de persones es manifesten al centre de la ciutat. Explica que, en canvi, a ells
no els consta que en aquesta ocasió s’hagués produït aquest reforç i el que van
veure és que aquell dia es va produir una saturació de persones als diferents mitjans
de transport. Manifesta que per això pregunten si el Govern va fer res per reforçar
les línies.

El Sr. Blanco remarca que, quan hi ha aquest tipus de convocatòries, l’habitual és
que s’anunciïn els reforços i les mesures que s’adoptaran amb dies d’antelació, però
que en aquest cas no es va fer. Afirma que, per les explicacions que s’han donat, es
dedueix que moltes d’aquestes mesures es van prendre el mateix dia i a l’espera dels
esdeveniments.
Assenyala que, per exemple, el dia de la manifestació contra els atemptats del 24
d’agost, en què hi va haver menys afluència de públic, el metro va augmentar un
40% el número de combois, es van reforçar els Ferrocarrils de Catalunya, el Tram va
doblar la seva capacitat i Renfe va oferir un servei especial. Així mateix, afirma que
durant la Diada de l’11 de setembre el metro va ampliar un 50% el nombre de
vagons i el tramvia es va reforçar amb tramvies dobles a partir de les 10 h al
Trambesòs i a partir de les 12 h al Trambaix. Manifesta que té dubtes que s’hagin
adoptat mesures semblants el 8 d’octubre, tot i que li agradaria equivocar-se.
Demana al Govern que els informi per escrit sobre com es va reforçar exactament la
capacitat tant al metro com al tramvia i, en cas que en tinguin dades, als Ferrocarrils
de Catalunya i a Renfe. Remarca que, de fet, en determinades estacions de transport
públic es van generar situacions de perill i inseguretat. Afirma que, afortunadament,
no es va produir cap incident, però que cal preveure aquestes situacions.
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La Sra. Vidal afirma que sí que es van adoptar mesures, però que el problema és
que, davant d’esdeveniments tan massius, fins i tot el mitjà de transport amb més
capacitat, el metro, es mostra insuficient. Assenyala que l’habitual en aquest tipus
d’esdeveniments és que Metro planifiqui una sèrie de reforços en trens, estacions,
seguretat, neteja i manteniment sobre la base de les previsions d’assistència que
proporcionen els convocants. Explica que, de forma planificada, es van reforçar amb
trens les línies 1, 3 i 4, i que durant l’esdeveniment també es va acabar reforçant la
circulació en la línia 2. Afirma que també es va establir un operatiu a les principals
estacions afectades, com Urquinaona, Catalunya, passeig de Gràcia, Diagonal, Jaume
I, Barceloneta i Arc de Triomf, entre d’altres.
Manifesta que el mateix dia de la manifestació, i vista l’assistència que hi va haver,
es va actuar com s’acostuma a fer en aquest tipus de situacions: mobilitzant tots els
recursos existents per ajustar-se a la demanda que s’estava produint, coordinant-ho
tot des del centre de control i amb un ampli dispositiu en xarxa, i en coordinació
també amb els cossos de seguretat. En aquest sentit, destaca que, per l’operativa de
l’estació d’Urquinaona, a petició dels Mossos i per motius de seguretat, es van tancar
els accessos principals de les línies 1 i 4, tal com s’ha fet en altres convocatòries
massives, cosa que va fer necessari redireccionar fluxos de passatge durant quasi tot
el matí del diumenge. A més, explica que aquell dia es van gestionar les incidències,
tant de trens com d’estacions, conforme als estàndards habituals. Pel que fa a
l’autobús, assenyala que no serveix per aportar passatgers a aquest tipus
d’esdeveniments perquè no és un transport massiu, però que també van haver de
gestionar els talls derivats de les afectacions en superfície, adaptant el recorregut de
les línies.
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Es dona per tractada.
Del Grup Municipal ERC:

El Sr. Coronas recorda que en l’última sessió de la Comissió van demanar que es fes
una auditoria externa dels procediments urbanístics relatius a l’hotel de Rec Comtal, i
assenyala que la pregunta que fan avui és una petició de l’Associació de Veïns del
Casc Antic, que en certa manera ja s’ha respost en la proposició del Grup Municipal
del PP. Explica que, després de llegir l’informe de la Fiscalia, en què s’enumeren
totes les estranyes coincidències i fets casuals que envolten la construcció d’aquest
hotel, els veïns tenen la sensació que tots els informes podrien arribar a la mateixa
conclusió. Manifesta que, per tant, traslladarà una sèrie de preguntes que volen fer
els veïns i veïnes. Demana que, atès que probablement avui no es podran contestar
totes, els facilitin la resposta per escrit.
Pregunta si s’ha investigat com els promotors van poder enderrocar la finca existent
si no estava declarada en ruïna ni afectada per vialitat; i si s’ha investigat qui va ser
el redactor del projecte de la modificació del PERI d’iniciativa pública, que permetia
fer l’hotel i que casualment coincidia amb les necessitats volumètriques d’aquest
hotel.
Remarca que quan es va fer la modificació del PERI del 2007 el Pla d’usos vigent era
del 2005 i prohibia l’agrupació parcel·lària que es va fer. Assenyala que, en canvi, els
informes municipals diuen que no era una agrupació perquè es va fer una
reparcel·lació. A més, explica que en un altre informe es va dir que l’hotel era un bé
d’interès públic, quan aleshores ja se’n limitava la implantació a Ciutat Vella. D’altra
banda, afirma que l’hotel no està alineat a façana, com correspondria al nucli antic, i
malmet tota l’estètica dels voltants i el traçat del Rec Comtal. Manifesta que, davant
d’això, els veïns es pregunten si es tracta d’un abús de dret trampós per part del
mateix equip d’Urbanisme que va fer les modificacions de l’hotel del Palau, i, si és
així, fins quan ha de durar la impunitat.
Assenyala que el passat 28 de juliol els veïns i veïnes van presentar un altre escrit
per demanar la revisió de la llicència de l’establiment i declarar-la nul·la. Manifesta
que esperen que aquesta vegada el Govern els contesti, i que ho faci basant-se en
l’auditoria que s’ha compromès a fer.
La Sra. Sanz explica que ells també es reuneixen amb els veïns, i que una de les
primeres reunions que ella va fer personalment amb la regidora del Districte de
Ciutat Vella va ser precisament per abordar aquest planejament, que va ser objecte
d’un dels primers informes que els Serveis Jurídics i la Direcció de Planejament
d’Urbanisme van fer. Afirma que, per tant, la majoria d’aquestes preguntes de
caràcter tècnic estan respostes en aquests documents. Manifesta que, de tota
manera, sempre han dit que, davant qualsevol indici de dubte respecte a la
tramitació, estaven disposats a analitzar-ho amb molta més precisió, i que per això
també es van comprometre a desenvolupar una auditoria externa. Afirma que
aquesta auditoria està encarregada i que, a partir dels resultats, decidiran quines
implicacions té, tenint en compte que la Fiscalia només diu que hi ha irregularitats
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32. (M1519/6981) Quin és el capteniment del govern de la ciutat davant les
irregularitats administratives insubsanables assenyalades en la resolució de la
Fiscalia a que s'ha fet referència?

GASETA MUNICIPAL
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administratives, però no en té competència directa i no especifica si hi ha alguna
cosa d’aquestes irregularitats que impliqui algun problema en la tramitació.
Conclou que resten a l’espera d’aquesta auditoria per poder seguir avançant i aclarir
tots els dubtes possibles. Afirma que totes les propostes en aquesta línia són
benvingudes i que actuaran amb plena transparència respecte a tota aquesta
informació.
El Sr. Coronas manifesta que no dubten del compromís de transparència de persones
com les que formen part del Govern, que sempre proclamen que venen dels
moviments veïnals. Remarca que les preguntes que ha formulat provenen dels veïns
i veïnes, i que si les fan és perquè consideren que no estan respostes en els informes
que se’ls han facilitat.
Es dona per tractada.
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

33. (M1519/6986) 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 març
de 2017, amb al contingut següent: (M1519/5880) La Comissió d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat acorda: 1.- Que el govern elabori i presenti, en el transcurs
dels propers 6 mesos, un Pla Integral d’intervenció i millora de l’avinguda Paral·lel,
que afronti la revitalització de la via, afrontant les diferents problemàtiques, per a la
revitalització comercial, cultural, funcional i urbanística de la via, i que contingui i
doni resposta al següent: a) Pla d’usos del Paral·lel. b) Programa temporal i
d’inversions per a la reurbanització dels extrems del Paral·lel, així com l’execució de
la segona fase del col·lector del Poble Sec. c) Pla de suport a la dinamització cultural
del Paral·lel com a eix motor del teatre. d) Pla de suport a la dinamització del teixit
comercial del Paral·lel. e) Pla d’intervenció i millora de la neteja i manteniment del
Paral·lel. f) Pla d’intervenció i definició dels usos futurs del Teatre Arnau. g) Estudi i
proposta, si s’escau d’adquisició del Teatre El Molino per a destinar-lo a usos de
creació artística i de divulgació de les arts escèniques. h) Impulsar la concertació dels
tres districtes afectats (Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc), amb les àrees
centrals de l’Ajuntament, els grups municipals i les entitats del Paral·lel per a tirar
endavant les actuacions que es determinin. i) Impulsar el Pla de Mobilitat del Poble
Sec i concretar el Pla Director d’Ordenació de la plaça Espanya. 2.- Que ho faci
mitjançant el diàleg amb les entitats i associacions, tan veïnals, culturals, com de
comerciants, procurant concertar les actuacions que es determinin amb els tres
districtes pels quals discorre la via, els diferents serveis centrals de l’ajuntament, així
com amb els Grups Municipals.
El Sr. Mòdol assenyala que aquest punt es tractarà conjuntament amb el punt 35.
El Sr. Martí es refereix a la inacció
amb relació als temes pendents
reurbanització del Paral·lel i de tot
urbanístic, sinó també des del punt

del Govern de la ciutat i dels districtes afectats
pel que fa al projecte de finalització de la
el seu entorn, no només des del punt de vista
de vista d’un conjunt d’accions d’impuls cultural,
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Del Grup Municipal Demòcrata:
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comercial i de mobilitat, que van quedar plantejades en la proposició que és objecte
de seguiment.
Recorda que fa set mesos es va aprovar aquesta proposició presentada pel Grup
Municipal Demòcrata, i es va aconseguir el compromís del Govern de tirar endavant
un pla integral que recollia un conjunt d’aspectes pendents d’executar al Paral·lel i el
seu entorn en un termini de sis mesos. Assenyala que el text del seguiment de la
proposició parla del Pla d’usos, de la finalització de la urbanització dels extrems del
Paral·lel, de plans de dinamització i de mobilitat, del Pla d’usos del Teatre Arnau, de
la hipotètica i eventual compra d’El Molino i del Pla director de l’ordenació de plaça
Espanya. Afirma que fa set mesos tot això estava aturat, i que ara poden dir que
durant pràcticament tot el mandat hi ha hagut una inacció evident del Govern amb
relació a aquestes qüestions. Manifesta que sembla que el Govern s’hagi oblidat del
Paral·lel i els seus entorns, i que amb aquest seguiment volen tornar a reiterar el
mandat de la Comissió i, sobretot, la reivindicació de veïns i entitats dels tres
districtes afectats i de tot l’eix viari del Paral·lel. Afirma que consideren que no té cap
sentit que aquest projecte quedi aturat respecte a altres actuacions que fa el Govern
en altres àmbits de la ciutat.

La Sra. Sanz remarca que les obres a la ciutat de Barcelona es fan amb inversions i,
per tant, amb pressupost. En aquest sentit, proposa al Grup Municipal Demòcrata i al
Grup Municipal del PP que situïn com una prioritat la reforma dels extrems del
Paral·lel a l’hora de negociar i treballar una proposta de pressupost per al 2018.
Afirma que és incomprensible que aquests grups demanin constantment al Govern,
en diferents comissions, que faci diversos projectes que requereixen una proposta de
pressupostos. Els insta, per tant, a negociar uns pressupostos que incorporin algunes
d’aquestes actuacions.
El Sr. Martí diu a la Sra. Sanz que és evident que tenen grans possibilitats de parlar
del futur perquè el futur és obert, però que el Govern ha tingut dos anys per fer allò
que va dir que es comprometia a fer i no ho ha fet.
El Sr. Mulleras opina que la Sra. Sanz és bastant transparent i quan diu coses en les
quals no hi creu, com ha fet ara, se li nota. Remarca que estan parlant d’una
proposició que va ser aprovada el novembre del 2016 i que un mes després el
Govern va aprovar els pressupostos per qüestió de confiança, sense cap tipus de
negociació política amb ningú. Afirma que, per tant, després d’haver donat suport a
aquesta proposició, el Govern podria haver inclòs la reforma del Paral·lel als
pressupostos, però que no ho va voler fer perquè no està entre les seves prioritats.
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El Sr. Mulleras assenyala que el Paral·lel és una altra assignatura pendent del Govern
municipal. Recorda que el projecte de remodelació d’aquesta avinguda va començar
en el mandat anterior amb un pacte d’inversions amb el Grup Municipal del PP, però
que el nou equip de govern el va paralitzar en arribar a l’Ajuntament i va deixar
sense fer els extrems del Paral·lel. Manifesta que, un any després de la paralització
que es va produir a l’octubre o novembre del 2015, el seu grup va presentar una
proposició per instar el Govern municipal a presentar una proposta de reforma dels
extrems de l’avinguda consensuada amb els veïns i els comerciants, que s’havia de
fer en un termini màxim de tres mesos. Afirma que, per tant, fa gairebé vuit o nou
mesos que haurien de tenir aquesta proposta, que recorda que va ser votada per
tots els grups excepte el Grup Municipal de la CUP.
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La Sra. Sanz manifesta que per al Govern aquesta és una prioritat com moltes altres
que hi ha a la ciutat. Remarca que n’hi ha tantes que estan resolent deutes històrics
de Barcelona constantment. Afirma, però, que la ciutat té molts barris i no hi ha
recursos per a tot. Manifesta que per això proposa prioritzar entre tots la proposta
d’inversions i de pressupost del proper curs, tenint en compte que sempre hi ha
hagut trobades i diàleg entre els grups a l’Ajuntament.
Es dona per tractada.
Del Grup Municipal ERC:
34. (M1519/6982) Que s'informi de l'estat d'execució de la Proposició presentada a
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en data 13 de juliol de 2016 amb el
contingut següent: (M1519/3645) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
acorda instar al govern municipal a: Que el govern de la ciutat es comprometi a
redactar el projecte de la prolongació del passeig Marítim, des de Bac de Roda fins a
l'esplanada del Fòrum, dins d'aquest mandat i establir un calendari per a l'execució
de les obres.

La Sra. Sanz assenyala que, atès que el Sr. Coronas sempre està molt ben informat,
suposa que no és casualitat que avui presenti aquest seguiment i està segura que
deu tenir alguna informació. Afirma que aquest és un dels temes que s’ha començat
a treballar des de la Direcció de Model Urbà. Explica que s’ha començat a fer un
primer encaix-proposta pel que fa als criteris d’ordenació d’activitats per iniciar el
procés de redacció del projecte del tram del passeig Marítim entre Bac de Roda i
Josep Pla, i que s’estan efectuant reunions amb els diferents agents implicats per
dissenyar tot el procés que ha d’acompanyar la redacció del projecte.
Manifesta que s’està dibuixant el passeig com a continuació del parc de la Mar Bella
amb una urbanització tova que possibiliti acollir diverses activitats. Afirma que
l’objectiu és presentar l’avantprojecte entre gener i febrer del 2018, a fi de poder
aprovar el projecte executiu abans de finalitzar el mandat, aproximadament a l’abril
del 2019, i tenir un calendari d’obra que situï el 2020 com a horitzó de finalització de
les obres.
El Sr. Coronas manifesta que el que ha explicat la Sra. Sanz quadra bastant amb la
informació que ell té, però que als veïns i veïnes els preocupa que no es puguin
complir les previsions. Afirma que, en qualsevol cas, esperen que es doni compliment
al que es va aprovar en la proposició.
D’altra banda, explica que comparteix plenament amb el Sr. Martí que el futur
sempre està obert.
Es dona per tractada.
Del Grup Municipal PP:
35. (M1519/7008) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions
realitzades i l'estat d'execució de la Proposició M1519/4591, aprovada en la sessió de
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El Sr. Coronas recorda el contingut de la proposició presentada i aprovada a la
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat el 14 de juliol de 2016.
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16 de novembre de 2016: (M1519/4591) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat acorda instar al govern municipal a presentar una proposta de reforma dels
extrems de l’avinguda Paral·lel, consensuada amb els veïns i comerciants de la zona,
en un termini màxim de tres mesos.
Tractada conjuntament amb el punt núm. 33 de l’odre del dia.
Del Grup Municipal CUP:
36. (M1519/6951) En quin estat es troba la resolució aprovada a aquesta Comissió el
passat mes de març, amb el contingut següent: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat acorda la creació d’un grup de treball participatiu per tal d’elaborar durant
el 2017 una proposta d’ordenança de solars i edificacions en desús, en el marc del
Registre de Solars, d’acord amb les característiques següents: 1.- L’objecte de
l’ordenança serà el de regular els usos transitoris i condicions dels solars buits i les
edificacions en desús, quan aquestes no tinguin la consideració d’habitatge, sigui
quin sigui el seu estat de conservació. 2.- La regulació ha de perseguir que no es
mantinguin solars i edificacions en desús sense motiu, combatre l’especulació amb el
sòl de la ciutat i generar les condicions necessàries per la mobilització d’aquests
espais per a la rehabilitació i construcció d’habitatges i equipaments, així com
promoure i facilitar els usos comunitaris transitoris en solars en desús. 3.L’ordenança regularà, més enllà de les condicions de seguretat i salubritat mínimes,
els terminis màxims de mesures de tancament d’edificacions i solars, d’estat de
ruïna, els usos transitoris, així com la tipificació d’infraccions i sancions en cas
d’incompliment, especialment dirigides a garantir la funció social de la propietat per
sobre de l’ús especulatiu d’aquesta.
No es tracta.
VI) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.59
h.
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VII) Declaració Institucional

