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ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

Apro\'ació de l'acta de la sessió ordinaria de 14 de novembre de 2018 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT, en sessió de 12 de desembre de 2018. 

Part decisoria 1 Executiva 

Propostes d'acord 

Districte de Gracia 

1.- (18PL 16576) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, 
la Modificació del Pla General Metropolita per a l'ordenació del passatge Conradí; d'iniciativa municipal, 
d'acord amb el contingut de !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l'expedient i 
a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LA al públic pel termini d'un mes; 
PRORROGAR l'acord de suspensió potestativa prévia adoptat per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat en sessió de 16 de maig de 2018 (BOPB de 18 de maig de 2018), 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, pera la 
tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i l'atorgament de llicéncies de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació d'obra nova, de gran rehabilitació, increments de volum o sastre, les 
autorit~acions que habilitin per a la intervenció amb modificació de la fa9ana deis edificis i l'enderroc de 
construccions; DETERMINAR que l'ambit de suspensió és el delimitat i grafiat en el planol de suspensió 
que figura en l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU; 
DETERMINAR, també, a l'empara de l'article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió sera, com a 
maxim, de dos anys a comptar des de la publicació al BOPB de l'acord de suspensió potestativa prévia; 
PRECISAR de conformitat amb l'article 102.4 del Reglament de la Llei d'Urbanisme que es podran 
tramitar instruments o atorgar llicéncies fonamentades en el régim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s'apróva inicialment; PUBLICAR el present acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. 

Districte de Sant Martí 

2.- (18 SO 0176 PO) APROVAR definitivament el Projecte executiu del dipósit de regulació d'aigües pluvials 
de rambla Prim, d'iniciativa municipal ·promogut per Barcelona Cicle de I'Aigua, SA; d'acord amb !'Informe 
Técnic del Projecte (ITP amb qualificació B) de 18 de desembre de 2017 i amb !'informe d'Auditoria d'1 
de juliol de 2018 que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reprodu'its, 
amb pressupost de 43.965.775,82 euros, el21% de l'impost del valor Afegit (IV A) inclós d'acord amb alió 
que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de régim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. COMUNICAR-HO a les dependéncies interessades en aquest procediment. 

3.- (18PL 16635) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, 
la Modificació Puntual del Pla General Metropolita de la parcel·la del carrer Llull 363-375; d'iniciativa 
municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d'un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la 
seva aprovació provisional. 
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Part d'impuls i·control 

Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions 1 Declaracions de Grup que es transcriuen a confinuació tenen 
natura/esa d'actes d'impuls polífic de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a acfes 
administrafius resolutoris. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

4.- (M1519/10159) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar de manera urgen! al govern 
municipal a desenvolupar, a banda de l'elaboració del nou Pla de Mobili!at, un conjunt de mesures amb 
caracter de "pla de xoc" enfocades a millorar els problemes de mobilitat de la ciutat i atendre les 
demandes ve'lnals. Que en el disseny i desenvolupament d'aquestes mesures de xoc, intervinguin tots 
els grups polítics del Consistori i tots els actors principals de la mobilitat de la ciutat de Barcelona. 

Del Grup Municipal de Cs: 

5.- (M1519/10150) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Reafirmar el compromís de 
I'Ajuntament de Barcelona amb la seguretat vial i amb l'objectiu estratégic de reduir la sinistralitat. 2) 
Impulsar accions que don in res posta als reptes existents i a les noves formes de mobilitat. Concretament: 
2.a) Reforvar les mesures de seguretat vial adrevades a les motocicletes. 2.b) Impulsar campanyes de 
comunicació específicament adrevades als nous usuaris de patinets eléctrics. 2.c) Analitzar !'impacte a 
curt termini en els carrils bici de l'increment de vehicles pel creixement del pare de patinets i el major ús 
per part de les bicicletes (degut a la fi de la moratoria de circulació per voreres). 2.d) Que el próxim Pla 
de Mobilitat Urbana (PMU) tingui en compte les necessitats futures. de mobilitat del pare de patinets 
eléctrics, bicis eléctriques i motos eléctriques, per determinar les caréncies o necessitats en la distribució 
de carrils en calvada. 

Del Grup Municipal d'ERC: 

6.- (M1519/10130) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal faci els 
passos necessaris perqué l'edifici situat a la ronda Sant Pere, 41, esdevingui un equipament municipal de 
caracter ve'inal, i a la vegada es constitueixi una comissió de seguiment amb entitats del barri_ i grups 
polítics que puguin definir la proposta d'usos. 

Del Grup Municipal del PSC: 

7.- (M1519/10169) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Constatar el deficient grau 
d'execució del Pla de renovació integral de l'enllumenat aprovat pel govern municipal a finals de 2017, . 
que preveía millorar l'enllumenat en 200 carrers instal·lant 10.000 LED's entre els anys 2018 i 20202, i 
que només ha assolit un 10% d'execució en el seu primer any (20 carrersf 2) Constatar que el Pla de 
renovació integral de l'enllumenat 2018-2020 és insuficient tant des del punt de vista deis reptes de 
mitigació del can vi climatic com de la qualitat . urbana, i per tant actualitzar en el termini de 3 me sos el 
mapa lumínic de la ciutat, posant-lo al servei de la ciutadania, i redactar en el termini d'1 any un Pla de 
renovació integral de l'enllumenat que programi de forma ambiciosa una il ·luminació idónia a tots els 
carrers de la ciutat i no només a un 20% deis carrers, d'acord amb les demandes socials i ambientals 
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actuals i futures. 3) Posar en marxa, en eltermini d'un mes, un Pla de Xoc pera millorar la il·luminació 
als carrers de Barcelona i un mapa per eliminar tots els punts foscos de la ciutat on hi ha una il ·luminació 
deficient. Desenvolupar aquest Pla de Xoc amb mi llores per a l'estalvi i !'eficiencia energética. 

Del Grup Municipal del PP: 

' 
8.- (M1519/10117) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al govern municipal a-

consensuar, en un termini de tres mesas, un pla per dotar d'usos el solar deis anlics jutjats de Barcelona, 
ubicat al passeig Lluís Companys, nú~. 1-5, per tal d'acollir equipaments i en el seu cas habitatge social. 

Declaració Institucional 

Única.- La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat insta al Govern espanyol a: 1. Recalzar activament la 
creació, en el termini més breu possible, d'un Area de Control d'Emissions (ECA) en el mar Mediterrani 
(Med-*ECA) per limitar la contaminació de l'aire produ'lda pels vaixells (incloent tots els principals 
contaminants de l'aire, com els óxids de sofre i nitrogen, peró també les partícules i el carboni negre), 
recolzant els esfor~os en aquest sentit iniciats per Fran~a i altres estats costaners del Mediterrani. 2. En 
coherencia amb el punt anterior, a coordinar-se amb la Comissió Europea, amb Fran~a i la resta deis 
estats de la Unió Europea (UE), així com amb els estats costaners no pertanyents a la UE, per assegurar 
la creació d'aquesta ECA mediterrania i, posteriorment, una vegada creada, a recalzar la realització d'una 
geslió transfronterera cooperativa de la mateixa. 3. Al fet que en els Ports de I'Estat s'engeguin, de 
manera urgent, les mesures pertinents per assegurar la reducció de les emissions deis bucs obligan! a 
aquests, una vegada es trobin atracats, a connectar-se a la xarxa eléctrica peral seu funcionament diari. 
4. Es donara constancia d'aquesta Declaració Institucional a: Presidencia del Govern d'Espanya, 
Ministeri de Foment (MFOM); Direcció general de Marina Mercan! del MFOM; Societat de Salvament i 
Seguretat Marítima (SASEMAR); Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació; Ministeri pera la . 
Transició Ecológica (MITECO); Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del MITECO; 
Direcció general de Qualitat, Avaluació Ambiental i Mitja Natural del MITECO; Ministeri de Defensa; 
Presidencia del Govern de les llles Balears; Consell Insular de Mallorca; Consell Insular de Menorca; 
Consell Insular d'Eivissa; Consell Insular de Formentera; Ajuntament de Palma; Ajuntament de Alcudia; 
Ajuntament de Maó; Ajuntament d'Eivissa; Presidencia de la Generalitat de Catalunya; Ajuntament de 
Barcelona; Ajuntament de T arragona; Presidencia de la Generalitat de Valencia; Ajuntament de Valencia; 
Presidencia del Govern de Múrcia; Presidencia del Govern d'Andalusia; Presidencia de I'Organisme 
Públic Ports de I'Estat; Presidencia de I'Autoritat Portuaria d'Aiacant; Presidencia de I'Autoritat Portuaria 
d'Aimeria; Presidencia de I'Autoritat Portuaria de Badia d'Aigesires; Presidencia de I'Autoritat Portuaria de 
Balears; Presidencia de I'Autoritat Portuaria de Barcelona; Presidencia de I'Autorilat Portuaria de 
Cartagena; Presidencia de I'Autoritat Portuaria de Castelló; Presidencia de I'Autoritat Portuaria de Ceuta; 
Presidencia de I'Autoritat Portuaria de Malaga; Presidencia de I'Autoritat Portuaria de Melilla; Presidencia 
de I'Autoritat Portuaria de Motril; Presidencia de I'Autoritat Portuaria de Tarragona; Presidencia de 
I'Autoritat Portuaria de Valencia; a Transport&Environment, Ecologistas en Acció de Catalunya, a la 
Plataforma per la Qualitat de I'Aire i a I'Aiian~a Mar Blava. · 

EL SECRETAR! GENERAL, 
Jordi Cases i Paliares 
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