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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Sessió de 20 de març de 2019 
 
 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de març de 2019, 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, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Santiago 
Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Alberto Villagrasa Gil, 
Maria José Lecha González, Gerard Ardanuy i Mata i Juanjo Puigcorbé i Benaiges, 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, gerent adjunta 
d’Urbanisme; Frederic Ximeno Roca, comissionat d’Ecologia; Ángel Sánchez Rubio, director 
general de BIMSA, i Jordi Campillo Gámez, gerent d’Ecologia Urbana.   
  
 
Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Josep Maria Montaner Martorell i Agustí Colom Cabau. 
 
 
S'obre la sessió a les 16.41 h. 
 
 
I)  Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 S'aprova. 
 
II)  Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 

 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 
resolucions següents: 
 
Acords de la Comissió de Govern de 14 de febrer de 2019: 
 

1.-  (20190003D) ADJUDICAR el contracte núm. 18005225 que té per objecte el Servei de 
recollida, transport al centre de tractament i eliminació per incineració de les despulles dels 
animals domèstics o similars, i silvestres que tinguin el seu hàbitat en l'àrea urbana de la ciutat 
de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un import de 413.994,90 
euros (IVA inclòs), amb una baixa sobre el preu de sortida del 0,0000027%, i de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Corporación CLD 
Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, amb NIF B08173411, i d'acord amb la seva 
proposició en ser considerada l'oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari 
l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix 
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document amb un import de 413.994,90 euros (IVA inclòs), dels quals 376.359,00 euros 
corresponen al preu net i 37.635,90 euros a l'IVA. FORMALITZAR el contracte en el termini 
màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació 
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 
FIXAR en 18.817,95 euros l'import de la garantia definitiva. DESIGNAR com a responsable 
del contracte a la Sra. Aurea Plumed Gómez, cap del Dept. de Gestió Operativa. DONAR-NE 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
2.-  (20190003A1N) ALLIBERAR la quantitat de 1,10 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en 

la licitació, del contracte 18005225 que té per objecte el Servei de recollida, transport al centre 
de tractament i eliminació per incineració de les despulles dels animals domèstics o similars, i 
silvestres que tinguin el seu hàbitat en l'àrea urbana de la ciutat, amb mesures de contractació 
pública sostenible, el qual ha estat adjudicat a l'empresa Corporación CLD Servicios Urbanos 
de Tratamiento de Residuos SL, amb NIF B08173411, i retornar-lo a les partides i exercicis que 
s'indiquen en aquest document. DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

 
 

Acords de la Comissió de Govern de 28 de febrer de 2019: 
 

3.-  (18PL16632) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament docent 
situat al passeig de l'Exposició 5-23, al Districte de Sants-Montjuïc; d’iniciativa municipal a 
proposta del 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. 

 
4.-  (20180594D) ADJUDICAR el contracte núm. 18004380, que té per objecte el Serveis de 

distribució i retirada de tanques per a actes públics a la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb 
mesures de contractació pública sostenible, per un import màxim d'1.100.000,00 euros (IVA 
inclòs), amb una baixa ofertada del 31,10% sobre els preus unitaris ofertats, de conformitat amb 
la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Proseñal, SL amb NIF 
B59720987, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, 
sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les 
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un import 
d'1.100.000,00 euros (IVA inclòs), dels quals 909.090,91 euros corresponen al preu net i 
190.909,09 euros a l'IVA. FIXAR en 45.454,55 euros l'import de la garantia definitiva. 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al 
de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan 
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi 
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o 
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte al 
Sr. Alberto Moreno Álvarez. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu 
de l’article 103 de la LCSP. DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 
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5.-  (19PL16681) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana dels 
equipaments comunitaris situats a l’entorn de la Masia de Can Valent i modificació puntual de 
la fitxa de patrimoni de l’element número 2889 del Pla Especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l’àmbit del Districte de Nou Barris; d’iniciativa 
municipal; 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 14 de març de 2019: 
 

6.-  (19PL16666) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ajust d'alineacions de l'avinguda de les 
Drassanes al Portal de La Pau; d’iniciativa municipal; 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. 

 
7.-  (19SD0022P) APROVAR la modificació del Projecte Executiu d’Urbanització de la finca 

situada a l’àmbit interior de l’illa situada carrer Casp, 1-13 (aprovat definitivament per acord de 
la Comissió de Govern en sessió de 15 de maig de 2016 i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 20 de juny de 2016) del Pla del Especial de Millora Urbana de la 
finca situada a l’àmbit interior de l’illa situada carrer Casp, 1-13 (aprovat definitivament pel 
Plenari del Consell Municipal en sessió de 17 de setembre de 201 i publicat al BOPB d'11 
d’abril de 2011) promogut per Societat Casp 1-13 Barcelona, SL per un import de 580.660,03 
euros (PEC), el 21% de l’impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions 
que consten a l’informe de conformitat tècnica (ITP) de 7 de febrer de 2019 amb classificació 
B, que consta a l’expedient i que Es dona 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. 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. 

 
8.-  (7BD 2016/146) APROVAR definitivament l’Adaptació del Projecte executiu i estudi bàsic de 

seguretat i salut d’arranjament de l’espai lliure situat al carrer Alguer 33-35, al barri del Carmel, 
al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes Es dona per 
reproduït, amb un pressupost de 280.155,83 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

 
9.-  (18SD0199 PU) APROVAR definitivament, la modificació del Projecte d’Urbanització del Pla 

de Millora Urbana del Sector entorn Sagrera PAU 1 i PAU 2, aprovat per acord de la Comissió 
de Govern de 19 de juliol de 2012 (publicat al BOP de 18 de setembre de 2012) en relació amb 
la Separata corresponent als àmbits A i D (parcial) que té per objecte el Projecte constructiu 
d’urbanització dels carrers Gran de la Sagrera Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers 
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de Costa Rica i Ferran Turné (PAU 1 parcial), el qual Projecte d’urbanització desenvolupa el 
l’esmentat PMU del sector entorn Sagrera, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió 
de 30 de novembre de 2007 (publicat als efectes de la seva executivitat  al BOP de 26 de 
desembre de 2007), tot això d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació 
B) de 26 de novembre de 2018 que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es 
dona per reproduït, amb pressupost de 6.212.046,95 euros (21% IVA inclòs) amb la finalitat 
d’adequar el projecte a la normativa tècnica vigent i als nous plecs de condicions tècniques dels 
diferents REP’s responsables d’Espai Públic, d’acord amb allò 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 règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en un dels diaris de major circulació de la província. COMUNICAR-HO a les 
dependències interessades en aquest procediment. DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
10.-  (18 SD 0082 PU) APROVAR definitivament, el Projecte executiu d’urbanització dels entorns 

del Mercat de la Vall d’Hebron de l’àmbit de la Modificació de Pla General Metropolità  per la 
Remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron aprovat definitivament per la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona de 27 de juliol de 2016 (publicat als efectes de la seva executivitat al 
DOGC del 19 de setembre de 2016), d’iniciativa municipal, promogut per l’Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona; d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP amb qualificació B) 
de 19 d’octubre de 2018 i amb l’informe d’Auditoria de setembre de 2018 que figuren a 
l’expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, amb pressupost de 
2.477.750,46 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs d’acord amb allò 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 règim local de Catalunya. PUBLICAR el present acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major circulació de la 
província. COMUNICAR-HO a les dependències interessades en aquest procediment. 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
11.-  (19PL16665) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels habitatges 
dotacionals i els equipaments a la carretera de Ribes 53-65, Trinitat Vella, Districte de Sant 
Andreu; promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 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. 

 
12.-  (2016 SD 0156 PB) APROVAR definitivament el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Barcelona i Endesa Distribución Eléctrica, SLU pel desenvolupament de la nova extensió de 
la xarxa prevista en el Pla Especial d’Infraestructures de la Marina del Prat Vermell de 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 10.321.469,38 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 tal i com s’estableix en el Pla Especial d’Infraestructures, aprovat 
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 25 de gener de 
2019, la gestió i execució dels quals serà portada a terme per l’Institut Municipal d’urbanisme 
d’acord amb les atribucions establertes en el seu objecte social. FACULTAR en el Gerent 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Jordi Campillo Gámez, la signatura del present conveni i 
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dels actes que es derivin amb el benentès que el desplegament del seu contingut queda supeditat 
a l’executivitat del Pla Especial que, al seu torn, es troba condicionada a l’aprovació definitiva, 
per part de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, de l’expedient relatiu a la 
MPGM per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la zona Franca, d’iniciativa 
municipal i a la seva publicació al Diari oficial corresponent. TRAMETRE una còpia 
compulsada del conveni signat a la Direcció General de Relacions Institucionals i al 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en compliment de 
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. 
NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes corresponents. DONAR-NE compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
DESPATX D’OFICI SAP 

 
1.- (20160005) Del gerent d’Ecologia Urbana, de 3 de febrer de 2019, que modifica la distribució 

pressupostària de l’anualitat 2019 entre la gerència d’Ecologia Urbana i els districtes de Sant 
Andreu, de Nou Barris i de Sant Martí adscrits a la zona C per a la conservació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic de Barcelona, adjudicat a Imesapi, SA, per a l’exercici 2019, 
i per un import de 3.882.758,70 euros. 

 
2.- (20080060) El gerent d’Ecologia Urbana, de 3 de febrer de 2019, que modifica la distribució 

pressupostària de l’anualitat 2019 procedint a separar conceptes de Neteja i Recollida entre la 
Gerència adjunta de Medi Ambient i els Districtes Ciutat Vella, Eixample i Gràcia, adjudicat a 
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. per a l’exercici 2019, i per un import de 0,00 
euros. 

 
3.- (20080060) El gerent d’Ecologia Urbana, de 3 de febrer de 2019, que modifica la distribució 

pressupostària de l’anualitat 2019 procedint a separar els conceptes de Neteja i Recollida de 
Residus, entre la Gerència Adjunta Sector de Medi Ambient i Serveis Urbans i els Districtes de 
Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, adjudicat a CESPA, SA, per a l’exercici 2019, 
i per un import de 0,00 euros. 

 
4.- (20080060) El gerent d’Ecologia Urbana, de 3 de febrer de 2019, que modifica la distribució 

pressupostària de l’anualitat 2019 procedint a separar els conceptes de Neteja i Recollida de 
Residus, entre la gerència adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans i dels Districtes d’Horta-
Guinardó i Nou Barris, adjudicat a Coorporació CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de 
Residus UTE, per a l’exercici 2019, i per un import de 0,00 euros. 

 
5.- (20080060) El gerent d’Ecologia Urbana, de 3 de febrer de 2019, que modifica la distribució 

pressupostària de l’anualitat 2019 procedint a separar els conceptes de Neteja i Recollida de 
Residus, entre la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans i els Districtes de Sant 
Andreu i Sant Martí i les platges de Barcelona, adjudicat a Urbaser, S.A., per a l’exercici 2019, 
i per un import de 0,00 euros. 

 
6.- (20170001) Del gerent d’Ecologia Urbana, de 6 de febrer de de 2019, que modifica la 

distribució pressupostària de l’anualitat 2019 entre la Gerència Adjunta d’Infraestructures i 
Coordinació Urbana i els Districtes de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant 
Martí., adjudica a ITE: Conser. Pavimentos Barcelona, per a l’exercici 2019, i per un import de 
0,00 euros. 
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7.- (20190004) Del gerent municipal, d’11 de febrer de 2019, que inicia expedient, aprova el plec 

de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de subministrament, col·locació 
i retirada de plafons electorals, per als exercicis 2019-2021, i per un import de 74.415,54 euros. 

 
8.- (20180412) De la gerent de l’Àrea d’Ecologia Urbana, de 13 de febrer de 2019, que aprova 

l’autorització de la despesa del contracte relatiu als Serveis de distribució de productes gràfics 
per al departament de comunicació d’Ecologia Urbana, per a l’exercici 2019, i per un import de 
50.000 euros. 

 
9.- (18005352) (20190010) De gerent municipal, de 22 de febrer de 2019, que inicia expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al serveis que facilitin les 
dades referents a les principals plataformes web d’oferta d’allotjament turístic, per als exercicis 
2019-2021,  per un import de 54.751,29 euros. 

 
10.- (18003520) (20180412) De la gerent de l’Àrea d’Ecologia Urbana, de 22 de febrer de 2019, 

que adjudica a Distpublic S.L. el contracte relatiu al servei de distribució d’elements de 
comunicació del departament de comunicació d’Ecologia Urbana, per a l’exercici 2019 i per un 
import de 100.000,00 euros. 

 
11.- (16001317-002) (20160153) Del gerent municipal, de 27 de febrer de 2019, que prorroga el 

contracte relatiu al manteniment dels sistemes de visió artificial i el foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat, per als exercicis 2019-2021, i per un 
import de 423.266,66 euros. 

 
12.- (17005804) (0023/18) De la gerent de recursos, de 7 de març de 2019, que reajusta les 

anualitats de la disposició de la despesa del contracte relatiu a l’execució de les obres de 
reforma de la planta tercera de la Casa Gran de l’Ajuntament de Barcelona (fase 2) 
concretament a l’ala de la plaça Sant Miquel i Pas de l’Ensenyança com a conseqüència de 
retards no imputables a l’adjudicatari. 

 
13.- (18005264) (20190008) Del gerent municipal, de 7 de març de 2019, que inicia l’expedient, 

aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al subministrament de 
pinso i d’altres productes alimentaris per a gats i gossos i del substrat per a gats del CAACB, 
per als exercicis 2019-2021, i per un import de 146.495,32 euros. 

 
14.- (19000919) (20190051) Del gerent d’Ecologia Urbana, de 7 de març de 2019, que inicia 

l’expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió del 
programa “Carrega’t d’energia” de tallers i activitats adreçades a la ciutadania, per als exercicis 
2019-2020, i per un import de 20.676,95 euros. 

 
b)   Mesures de govern 
c)  Informes 
d)  Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal ERC: 
 

1.-  (M1519/11153) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'informar en 
quina fase es troba el procés de contractació dels visualitzadors d'HUT's per part de Barcelona 
de Serveis Municipals (B:SM). 
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El Sr. CORONAS explica que retiren la compareixença perquè acaben d’anunciar que hi ha un 
acord perquè el Govern renovi el contracte dels visualitzadors d’habitatges d’ús turístic fins a 
finals d’any, i que el proper Govern municipal decidirà quin sistema de continuïtat dona a 
aquest servei. 
 
Es retira. 
 
Del Grup Municipal PSC:   
 

2.-  (M1519/11136) Que comparegui el responsable del Govern municipal per a oferir informació 
sobre el grau de compliment de les mesures derivades tant del conjunt de proposicions 
presentades pel Grup Municipal Socialista i aprovades en aquesta Comissió durant el present 
mandat, com dels precs acceptats. 

 
La Sra. SANZ assenyala que és difícil respondre el que es demana en cinc minuts, i recorda que 
fa 15 dies es va fer un balanç de mandat de gairebé dues hores, en què es van explicar moltes 
de les coses que s’han debatut en el marc de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
Afirma que els consta que s’han aprovat 18 proposicions i 21 precs del Grup Municipal del 
PSC, i que el Govern municipal treballa en tot allò que s’ha compromès a tirar endavant, amb 
diversos graus d’execució. 

El Sr. MÒDOL assenyala que han presentat aquesta iniciativa perquè creuen que s’ha produït 
un incompliment reiterat de les propostes aprovades, si més no d’aquelles relatives a projectes 
importants per a la ciutat. Remarca que l’aprovació d’algunes de les propostes del seu grup 
suposava un compromís, no només amb el seu grup i els partits que hi havien donat suport, sinó 
també amb els ciutadans i ciutadanes. A més, afirma que el fet de no donar explicacions sobre 
qüestions aprovades a la Comissió resta valor a la tasca d’aquest òrgan.  
Recorda que algunes d’aquestes propostes tenen a veure amb la ronda de Dalt, que va ser un 
tema clau per al seu grup en la negociació per entrar al Govern, i amb el Zoo i tot el seu entorn. 
En aquest sentit, assenyala que la compareixença es podria centrar en aquests dos punts per 
facilitar-ne la resposta. Demana que, per tant, se’ls informi sobre el projecte de la ronda de Dalt 
i el Pla estratègic del Zoo, així com del pla urbanístic de tot el parc de la Ciutadella, que són 
qüestions que s’han aprovat i sobre les quals encara no tenen un retorn. 

El Sr. MARTÍ assenyala que aquest matí ja han tingut ocasió de debatre una proposició en 
aquesta mateixa línia a la Comissió de Presidència.  
Manifesta que des del Grup Municipal Demòcrata són molt crítics amb el Govern i poden 
parlar de bastants precs i proposicions acceptats pel Govern al llarg del mandat, o que han 
tingut la majoria de vots de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que no s’han dut a 
terme, i no sempre per raons econòmiques o pressupostàries. Es refereix, a tall d’exemple, a les 
diverses iniciatives aprovades respecte a l’avinguda del Paral·lel. Afirma que el més important 
de tot això és el valor polític d’aquest incompliment, tenint en compte que darrere dels grups 
municipals hi ha barcelonins i barcelonines que els han votat.  
Opina que hi ha molt de marge polític per poder tirar endavant iniciatives dels grups de 
l’oposició, encara que el Reglament orgànic municipal (ROM) digui que aquest tipus de 
propostes no tenen vinculació jurídica per al Govern i independentment del pressupost de 
l’Ajuntament, i que escudar-se en aquest tipus d’arguments és la solució fàcil. A més, remarca 
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que el partit que governa a la ciutat prové d’un discurs regenerador d’esquerres i que la mateixa 
Sra. Ada Colau deia que incomplirien les lleis que consideressin injustes.  
Afirma que el Grup Municipal Demòcrata, com a principal partit de l’oposició d’aquest 
mandat, se sent menystingut pel que fa al capteniment del Govern per acceptar i transaccionar 
les seves propostes i, sobretot, a l’hora de no dur a terme els acords majoritaris de les 
comissions del Consell Municipal i del Ple, que remarca que són mandats democràtics. 
Conclou que, per tant, són crítics amb el fet que un Govern que es diu d’esquerres i 
progressista, i que estava disposat a incomplir lleis injustes, argumenti com a motius per no 
complir les propostes que no són vinculants o que no hi ha prou pressupost.  

El Sr. ALONSO afirma que a la Comissió s’han aprovat 32 proposicions del Grup Municipal 
de Cs, però que la majoria no s’han dut a terme. Explica que a vegades se n’ha fet cas omís, 
com en el cas de la proposició perquè el transport públic fos gratuït els dies d’alta 
contaminació, mentre que altres vegades el Govern ha dit que hi treballava però no s’han 
aconseguit els objectius. Assenyala que, per exemple, han presentat un gran nombre de 
propostes sobre mobilitat, però que la ciutat continua tenint els mateixos problemes en aquest 
àmbit. Afirma que hi ha hagut altres propostes que el Govern ha recuperat a la fase final del 
mandat per motius de màrqueting electoralista, com la que demanava un pla estratègic del 
litoral, però que no s’han traduït en actuacions pràctiques reals.  
Manifesta que lamenten que el Govern no hagi dut a terme les 32 propostes concretes que han 
presentat per millorar la ciutat i que només els queda esperar que el pròxim Govern municipal 
sigui capaç de tirar-les endavant. 
 
El Sr. CORONAS assenyala que la nova política és governar en minoria i esforçar-se per 
arribar a acords, atès que han desaparegut les majories absolutes que històricament hi havia 
hagut en totes les institucions.  
Opina que a l’actual Govern municipal li fa mandra negociar les coses, tot i que aquest no sigui 
el cas de la Sra. Sanz ni de la Sra. Vidal, que com a mínim s’esforcen a parlar. Afirma que, si 
bé han estat capaços d’arribar a alguns acords, com els relatius al Pla especial urbanístic 
d’allotjaments turístics (PEUAT), la presó Model i l’arribada de la línia 10 a la Zona Franca, hi 
ha una extensa llista d’actuacions que no s’han dut a terme. Assenyala que alguns d’aquests 
incompliments també tenen a veure amb el Grup Municipal del PSC, que va estar un any i mig 
al Govern. Recorda que el mateix Sr. Mòdol deia aleshores respecte a algunes proposicions 
que, encara que s’aprovessin, no es durien a terme. Esmenta algunes de les iniciatives que s’han 
aprovat i no s’han tirat endavant: la cooperativa de taxis i l’app pública del sector; el nou 
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia; el compromís respecte a l’alberg de la Vila 
Olímpica; l’acord relatiu a la cobertura de la ronda de Dalt; la restauració del Palau del 
Marquès d’Alfarràs; la creació d’un institut municipal de patrimoni; la revisió del Catàleg del 
patrimoni per protegir preventivament els elements de més de 80 anys; l’auditoria externa sobre 
el canvi de planejament que va permetre l’hotel del Rec Comtal; el projecte de prolongació del 
passeig Marítim, o l’adquisició d’edificis com el Palau Moxó, el Taller Masriera o l’edifici de 
la ronda Sant Pere 41.  
Afirma que és cert que la part d’impuls i control no és vinculant jurídicament, però reitera que 
la nova política és arribar a acords. Explica que hi ha hagut moments al llarg dels quatre anys 
de mandat en què ha estat molt difícil arribar a acords i al Govern li ha resultat més fàcil dir que 
el Grup Municipal d’ERC era de dretes. Remarca que el seu grup no ha plantejat mai cap 
proposició de dretes i demana al Govern que es deixi de dogmatismes i de campanyes de 
Twitter, perquè si invertís el mateix esforç i el mateix temps a arribar a acords que els que 
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dedica a fer campanya i rodes de premsa, segurament haurien pogut arribar a molts més acords 
al llarg del mandat.  

El Sr. VILLAGRASA remarca que en la vella política també s’assolien acords, ja que en 
mandats anteriors el Govern havia arribat a acords amb altres forces polítiques i altres governs i 
majoritàriament es complien, a diferència del que succeeix actualment. Afirma que ara, quan 
els grups de l’oposició presenten el seguiment d’una iniciativa, el Govern explica alguna cosa 
que potser no hi té gaire a veure i tot queda aquí.  
Manifesta que comparteix amb el Sr. Coronas que al Govern municipal li costa arribar a 
consensos. Assenyala que, tot i no ser el cas de la Sra. Sanz ni de la Sra. Vidal, hi ha membres 
del Govern que pràcticament no assisteixen a les comissions. A més, afirma que sovint el 
Govern anuncia projectes sense haver-ne parlat prèviament amb l’oposició o fent-ho a l’últim 
moment. Explica que, per exemple, només se’ls va reunir una vegada per parlar de la Model. 
Afirma que l’oposició fa propostes amb un sentit constructiu, però que al Govern tant li fa si 
s’aproven o no, de manera que les sessions acaben sent un teatre polític. Opina que el Govern 
municipal no ha fet cas dels mandats polítics que constitueixen les proposicions aprovades, de 
la mateixa manera que ara no l’està escoltant mentre parla. Assenyala que, d’aquesta manera, 
acaba d’escenificar el que ha passat al llarg del mandat amb les proposicions.  
 
El Sr. CASAS opina que possiblement el quid de la qüestió seria canviar el ROM per tal que 
les iniciatives aprovades fossin vinculants, no només jurídicament sinó també políticament. 
Manifesta que des del Grup Municipal de la CUP creuen que això els estalviaria molt de temps, 
perquè segurament no caldrien tants seguiments ni tantes preguntes repetides, i les comissions i 
els plenaris serien molt més curts. Recorda que, per exemple, fa poc es va aprovar una proposta 
sobre l’amiant, que en principi semblava que no era tan problemàtic mentre que ara és un tema 
que apareix constantment als mitjans. Afirma que possiblement d’aquí a un any encara estaran 
parlant de què cal fer amb l’amiant. 

El Sr. ARDANUY explica que, quan s’ha estat tant al Govern com a l’oposició, un s’adona que 
les perspectives del Govern i de l’oposició sempre són diferents. Afirma que des de l’oposició 
s’intenta que es compleixi tot allò que s’aprova, mentre que el Govern té la responsabilitat de 
portar-ho o no a terme amb el pressupost que té disponible.  
D’altra banda, manifesta que cal ser conscients que el ROM i les normes vigents assignen a 
l’oposició una tasca d’impuls i control. Afirma que a ell li hauria agradat que moltes de les 
iniciatives aprovades s’haguessin dut a terme, però que això correspon al Govern, que és qui té 
la capacitat i el pressupost per poder-ho fer. 
 
La Sra. SANZ recorda, en relació amb les competències que té assignades el Govern de la 
ciutat, que aquest no té capacitat de convocar eleccions en moments de bloqueig, a diferència 
d’altres governs. Explica que aquestes competències tenen relació amb el fet de generar un 
equilibri entre dos sistemes, el parlamentarista i el presidencialista, i poder garantir que el 
govern governi i que l’oposició no faci de govern. Recorda que una persona que va parlar molt 
de tot això, i va participar en un llibre sobre aquesta qüestió, és l’extinent d’alcalde Quim Forn. 
Afirma que el tenen present en un moment com aquest, a més de reclamar la seva llibertat.  
Assenyala que, si bé la nova política és arribar a acords, tal com ha apuntat el Sr. Coronas, 
també és legítim discrepar. Destaca que, per exemple, en la Comissió es va votar flexibilitzar el 
PEUAT, amb el suport del Grup Municipal del PSC i dels diferents grups de dretes, però que el 
Govern no hi està d’acord i no ho ha fet perquè va tirar endavant una proposta en sentit contrari 
amb un acord amb els grups municipals d’ERC i la CUP. Afirma que cal fer coses amb sentit 
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per a la ciutat i trobar equilibris, i que l’oposició pot proposar tot el que vulgui, però també ha 
d’acceptar que no sempre es tinguin en compte les seves propostes.  
D’altra banda, assenyala que per poder tirar endavant acords cal que, com a mínim, ho vulguin 
les dues parts. Explica que el Sr. Coronas sap perfectament que ella el té per un home que 
defensa polítiques d’esquerres, però que no sempre veu la mateixa contundència en els líders 
del Grup Municipal d’ERC. Afirma que, si fos així, està segura que, per exemple, avui el 
tramvia circularia per la Diagonal.  
Opina  que no té cap tipus de sentit ni de credibilitat dir que en aquest mandat no s’ha fet res a 
la ciutat. Afirma que s’han fet més accions que mai i s’han tirat endavant projectes històrics. 
Pel que fa a la ronda de Dalt, explica que cadascú té una manera d’interpretar aquesta proposta, 
però que necessàriament ha de tenir consensos i acords. En aquest sentit, remarca que es van 
posar d’acord per tirar endavant els primers 15 milions d’euros d’inversió en la cobertura, i que 
això és un èxit col·lectiu de tots els grups que van lluitar perquè els pressupostos incorporessin 
aquesta inversió.  
Afirma que han desenvolupat moltes actuacions que ha plantejat l’oposició, a vegades fins i tot 
amb dificultats tècniques i jurídiques que ha calgut superar, i amb transparència i amb molta 
voluntat d’acord. Recorda que, per exemple, se’ls va demanar una comissió de seguiment per a 
la reforma de Via Laietana, i que fa dos dies van presentar les dues últimes propostes. 
Assenyala que l’objectiu és tancar-ne una abans de finalitzar el mandat per poder començar ja 
el projecte i la licitació de les obres. Explica que, també a proposta dels grups, es va crear un 
grup de treball sobre la reforma del carrer Príncep d’Astúries i ja estan finalitzant les obres; 
s’han destinat 18 milions d’euros al pla de xoc per a la millora de la il·luminació; s’han invertit 
8,3 milions d’euros en la rehabilitació a Canyelles; s’ha fet arribar el metro a la Marina; s’ha 
activat la construcció d’habitatge a Trinitat Vella; s’han desafectat els habitatges del passatge 
Santa Eulàlia; s’han accelerat les obres del Mercat de l’Abaceria, i s’ha mantingut l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà.  
Afirma que, tanmateix, no han tirat endavant altres actuacions que no compartien. Explica que, 
per exemple, no estan d’acord amb el Grup Municipal del PSC a no remunicipalitzar l’aigua, a 
no tirar endavant una funerària pública, o a flexibilitzar el PEUAT. Opina que aquests 
desacords són legítims i formen part de la pluralitat política, ja que governar en minoria no és 
només arribar a acords, sinó també respectar la pluralitat de les idees i de l’expressió 
d’aquestes.  
Manifesta que entenen que iniciatives com aquesta busquen sobretot donar a entendre que el 
Govern no està fent res, però que l’equip de govern està orgullós de tota la feina feta. 
 
El Sr. MÒDOL precisa que volen saber quina és la situació d’iniciatives que s’han aprovat amb 
el suport del Govern i no només dels grups de l’oposició, com el pla d’inversions per a la ronda 
de Dalt, el concurs relatiu a la reforma de la Rambla, el Pla estratègic del Zoo o el Pla director 
de la Ciutadella.  
D’altra banda, en relació amb un comentari del Sr. Coronas, explica que no creu que des del 
seu grup hagin dit mai, mentre eren al Govern, que no complirien iniciatives a les quals 
donaven suport, sinó que més aviat devien dir que eren difícils de fer efectives.  
Pregunta a la resta de grups si volen tornar a intervenir.  

El Sr. CORONAS diu a la Sra. Sanz que, encara que el Govern hagués fet menys campanyes 
sobre el tramvia i s’hagués assegut més per parlar-ne, segurament el tramvia tampoc no 
circularia avui per la Diagonal, ja que Glòries continua empantanegat, però sí que funcionaria 
la línia D30. 
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La Sra. SANZ respon al Sr. Mòdol que el Pla estratègic del zoo està aprovat inicialment i que el 
Pla director de la Ciutadella està en marxa, amb una proposta també treballada amb els actors i 
sobre la qual després podran parlar, arran de la iniciativa que ha presentat un altre grup. Pel que 
fa a la ronda de Dalt, afirma que està en obres, però que no pot detallar-ne tot el calendari en el 
poc temps d’intervenció de què disposa. Es compromet, però, a convocar el Sr. Mòdol ben 
aviat perquè els equips tècnics li donin tota la informació. Assenyala que no es pot fer tot en un 
sol mandat i que, per tant, queden molts reptes pendents.  

Es dona per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 

3.-  (M1519/11128) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre l'estat 
de tramitació de la contracta de neteja i sobre els recursos judicials en contra de les empreses 
concessionàries. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta que es doni en 
Comissió. 
 
El Sr. VILLAGRASSA demana que es contesti la compareixença per escrit a fi d’estalviar 
temps, i que es faciliti la resposta a tots els grups. 
 
Es retira. 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a)  Ratificacions 
b)  Propostes d'acord 
 

4.-  (0182-06-18 i 0183-01-18) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 
l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, d’una 
nova fitxa, corresponent al següent arbre: - Pistacia lentiscus: ubicat al Parc de la Creueta del 
Coll del Districte de Gràcia. - Quercus pubescens: ubicat al Parc Zoològic del Districte de 
Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy.  
 

5.-  (20080060 Z.Centre) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000528 que té per 
objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la 
ciutat de Barcelona, Zona Centre per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 
31 d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit de 
licitació, per un import total de 187.235.092,20 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa FCC 
Fomento Construcciones y Contratas, SA, amb NIF A28037224, d'acord amb les condicions i 
motivacions que consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a 
la documentació que figura a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l'esmentat contracte per un import de 187.235.092,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
i al pressupost que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal 
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que comparegui a les dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Sr. 
Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció de Cs i PP, i amb la reserva de vot d’ERC, PSC i 
CUP.  
 

6.-  (20080060 Z.Nord) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000527 que té per 
objecte gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat 
de Barcelona. Zona Nord per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 31 
d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit de licitació, 
per un import total de 80.328.356,46 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Tratamiento 
Residuos UTE CCorporac.CLD Servicios Urbanos, amb NIF U64993256, d'acord amb les 
condicions i motivacions que consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió 
de Residus i a la documentació que figura a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 80.328.356,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida i al pressupost que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR 
l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de Administració d'Ecologia Urbana 
per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 
notificació. 
 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Sr. 
Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció de Cs i PP, i amb la reserva de vot d’ERC, PSC i 
CUP. 
 

7.-  (20080060 Z.Est) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000529 que té per 
objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la 
ciutat de Barcelona. Zona Est per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 31 
d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit de licitació, 
per un import total de 102.203,270,21 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Urbaser SA, 
amb NIF A79524054, d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l’informe de la 
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
102.203,270,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen que 
s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Sr. 
Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció de Cs i PP, i amb la reserva de vot d’ERC, PSC i 
CUP. 
 

8.-  (20080060 Z.Oest) ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000530 que té per 
objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la 
ciutat de Barcelona. Zona Oest per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 
31 d'agost de 2021 o fins l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit de 
licitació, per un import total de 109.302.625,67 euros (IVA inclòs), adjudicat a l'empresa Cespa 
SA, amb NIF A82741067, d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l’informe de 
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la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a 
l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 
109.302.625,67  euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen que 
s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les 
dependències de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 
15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Sr. 
Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció de Cs i PP, i amb la reserva de vot d’ERC, PSC i 
CUP. 
 

9.-  (CO 2019-03/06) APROVAR l’adhesió al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat. SOL·LICITAR al consell rector del Consorci per a la 
Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat l’admissió de l’Ajuntament de 
Barcelona com a nou membre del consorci i donar conformitat als estatuts prèviament aprovats 
per les administracions públiques consorciades. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
100.000,00 euros en concepte d’aportació anual al Consorci per a la protecció i la gestió dels 
Espais Naturals del Delta del Llobregat, amb NIF Q0801350J. ACCEPTAR els estatuts que 
regeixen el Consorci i CONDICIONAR l’aprovació d’aquest acord a la conseqüent modificació 
d’Estatuts per part del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat. DESSIGNAR com a representant de l’Ajuntament de Barcelona en el Consorci la 
Quarta Tinent d’Alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid o persona en qui delegui i el Regidor de 
Presidència i d’Aigua i Energia, l'Im. Sr. Eloi Badia Casas o persona en qui delegui. 
NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del 
Delat del Llobregat així com a les entitats que el constitueixen, la Generalitat de Catalunya; 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat; l’Ajuntament de Viladecans; l’Ajuntament de Gavà i 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. SOTMETRE-LA a informació pública l’acord i la 
modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i en cas de no presentar-s’hi al·legacions, 
TENIR-LA per aprovada definitivament; i publicar el text íntegre definitiu en el BOP i en la 
Gaseta Municipal. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, 
CUP i Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot d'ERC i PP.  
 

10.-  (173/2019) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a l’any 
2019 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de 
Barcelona (ATM) en execució del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa per un import de 160.782.995,00 euros a favor de l’Autoritat del Transport Metropolità 
– Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de 
Barcelona, amb NIF P5890049I, pel finançament del servei de transport públic per a l’any 
2019, d’acord amb aquest conveni i amb el Pla Marc de finançament 2014-2031; FACULTAR 
el gerent d’Ecologia Urbana per a la signatura del conveni i per l’adopció dels actes que se’n 
derivin; NOTIFICAR el present acord a l’Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR 
aquest acord i el conveni aprovat de conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de procediment administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, 
PSC, PP i Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb l'abstenció de la CUP.  
 

11.-  (056/2016) APROVAR la tercera addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 28 d’abril de 
2016 entre els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès per al manteniment i 
conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, d’acord amb 
la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis 
administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per Decret 
d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; FACULTAR la quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la seva signatura i per l’adopció dels actes que se’n derivin; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses derivades d’aquesta addenda; i NOTIFICAR 
aquest acord a totes les administracions signatàries de l’addenda. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, ERC, 
PSC, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció de Cs i CUP, i amb la reserva de vot del 
PP.  
 

12.-  (272/2019) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 400,00 euros, atesa la 
necessitat d’efectuar el pagament de la subvenció amb codi 18S13870-001 atorgada a favor de 
la Fundació Privada Escola Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor-Aldana), de conformitat amb la 
resolució d’atorgament definitiva de 21 de desembre de 2018 (BOPB 28 de desembre de 2018) 
en el marc de la Convocatòria per la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’Acció 
del Programa Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018, 
despesa generada en l’exercici 2018 i no reconeguda en l’exercici corresponent; i 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 400,00 
euros, amb càrrec al pressupost i posició pressupostària indicada en aquest mateix document, a 
favor de la Fundació Privada Escola Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor-Aldana), amb NIF 
G61114690, en concepte de pagament de la subvenció amb codi 18S13870-001 de la 
Convocatòria per la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’Acció del Programa 
Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé. 
 

13.-  (20190279) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 531.325,17 euros 
(IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les factures què es relacionen a 
continuació i què corresponen a despeses generades per subministraments d’energia elèctrica 
per l’enllumenat públic, durant els anys 2017 i 2018 i no havent estat reconegudes en els 
exercicis corresponents: - Factura número 00Z806N0014582, de 5 de setembre de 2018, emesa 
per Endesa Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 529.703,09 
euros, per subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes 
d’agost de 2018. - Factura número 00Z906N0000811, de 8 de gener de 2019, emesa per Endesa 
Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 114,10 euros, per 
subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de desembre 
de 2018. - Factura número 00Z906N0002254, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa 
Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 155,41 euros, per 
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subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes d’abril de 
2017. - Factura número 00Z906N0002255, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa Energia, 
SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 386,60 euros, per 
subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de novembre 
de 2017. - Factura número 00Z906N0002256, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa 
Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 965,97 euros, per 
subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de maig de 
2018. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 
total de 531.325,17 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posició pressupostària  
indicada en aquest mateix document. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, ERC, PSC, CUP, Sr. Ardanuy i Sr. 
Puigcorbé, i amb l'abstenció del Grup Municipal Demòcrata, Cs i PP.  
 
Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc - Districte de 
Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó 
 

14.-  (18PL16609) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al 
sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat 3, Via Laietana 
8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i Nàpols 132-134, avinguda Paral·lel 100 i 
102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer Alzina 6-8 i avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 
31-35; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació 
pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de 
valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva. 

 
La Sra. SANZ recorda que aquesta és la segona modificació del Pla general metropolità (PGM) 
vinculada a potenciar els habitatges dotacionals a la ciutat. Explica que, en concret, es 
determinen set nous emplaçaments per fer 362 nous habitatges dotacionals, tant per a gent gran 
com per a gent jove, amb un total de 31.580 m² de sostre, ubicats en aquells districtes i barris 
on el problema de la gentrificació, o expulsió de veïns i veïnes, és més greu. Precisa que es 
tracta de dos projectes a Ciutat Vella, dos a l’Eixample, un a Sants, concretament al Poble-sec, i 
dos a Gràcia. Destaca que aquesta modificació se suma a totes les actuacions i mesures que 
s’estan impulsant per augmentar l’habitatge assequible a la ciutat i a les eines disponibles per 
poder-ne garantir una distribució equilibrada en tots els barris. 

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, i assenyala que ja fa 
mesos que es va presentar la primera proposta, que incloïa uns quants solars més dels set que 
finalment s’aprovaran. 
Agraeix que hagin pogut arribar a acords amb el Govern per tal d’excloure alguns solars 
inicialment previstos, sobretot per la manca d’acords amb els veïns. Explica que estan d’acord 
amb els set solars inclosos en la proposta actual, tot i que tenen algun dubte tècnic respecte al 
de Via Laietana que estan segurs que el Govern i els Serveis Tècnics podran resoldre.  
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El Sr. BLANCO recorda que el Grup Municipal de Cs va presentar unes al·legacions en què 
demanava que aquesta modificació es desglossés en àmbits diferents per a cadascun dels solars, 
ja que consideraven que calia excloure d’aquesta modificació del PGM dos àmbits en concret, 
el de la Vall d’Hebron i el del Paral·lel, que no havien estat acordats amb les entitats del barri i 
amb la propietat, respectivament. Explica que, pel que fa al solar de la Vall d’Hebron, els veïns 
del barri fa temps que reclamen que es constitueixi una taula per planificar l’ús de tots els 
solars destinats a equipaments. Afirma que, atès que no s’ha donat compliment a aquesta 
demanda, agraeixen que el Govern hagi retirat aquest solar de la modificació. Assenyala que, 
tanmateix, el solar del Paral·lel continua inclòs en la modificació, malgrat que no s’ha arribat a 
un acord definitiu amb la propietat, que hi ha presentat al·legacions. Explica que, davant la 
discrepància entorn de la valoració del solar, es pregunten si el Govern municipal ha valorat el 
cost que pot tenir per a l’Ajuntament l’expropiació del solar i les costes judicials, i si realment 
val la pena expropiar-lo. Conclou que faran una reserva de vot perquè creuen que és un error no 
haver retirat també aquest solar de la modificació del PGM.  

El Sr. CORONAS manifesta que des del Grup Municipal d’ERC faran reserva de vot. Explica 
que, més enllà de compartir que cal aconseguir més oportunitats per fer habitatge dotacional, 
consideren que també han de vetllar per l’equilibri d’aquests habitatges amb els equipaments. 
Afirma que més habitatge significa també més equipaments, i que per això creuen que s’ha 
d’acabar d’estudiar cadascuna d’aquestes peces. 

El Sr. MÒDOL explica que des del Grup Municipal del PSC votaran favorablement aquesta 
proposta, tenint en compte que s’ha retirat l’àmbit de la Vall d’Hebron. Manifesta que hi ha 
algun altre àmbit que no veuen clar, però que creuen que val la pena tirar endavant aquesta 
modificació del PGM. Remarca que els agradaria que això servís per a alguna cosa, ja que 
altres propostes aprovades per aconseguir sòl no s’han materialitzat en res. Afirma que, per 
tant, voldrien veure realitats al més aviat possible. 

El Sr. VILLAGRASA expressa la reserva de vot del Grup Municipal del PP. Explica que veuen 
amb bons ulls la proposta i celebren que s’hagi suprimit de la modificació el solar de la Vall 
d’Hebron, però que volen acabar d’estudiar l’expedient.  

El Sr. CASAS expressa el suport del Grup Municipal de la CUP a la proposta. 

El Sr. ARDANUY manifesta que votarà a favor de la proposta, atès que Barcelona necessita 
habitatge dotacional i s’han resolt algunes qüestions polèmiques de l’expedient.  

El Sr. PUIGCORBÉ vota a favor de la proposta. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, PSC, 
CUP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot de Cs, ERC i PP.  
 
Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc 
 

15.-  (17PL16526) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic d’establiments de concurrència pública i altres 
activitats de l’avinguda del Paral·lel; d’iniciativa municipal. 

 
La Sra. SANZ manifesta que, amb l’anàlisi i la diagnosi que s’ha desenvolupat d’aquest àmbit, 
han comprovat que un de cada tres locals de l’avinguda està destinat a activitats de 
concurrència pública, que sumen un total de 107 llicències, que suposen aproximadament el 
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34% del total dels locals. Pel que fa a la tipologia dels establiments, assenyala que la major part 
de l’activitat de concurrència pública està destinada a l’activitat de la restauració, que 
representa el 92% de l’activitat. Afirma que, per tant, l’objectiu del pla és, d’una banda, 
garantir la vida quotidiana dels veïns i veïnes, i, de l’altra, potenciar l’activitat cultural.  
Explica que, respecte al primer objectiu, es desenvolupen mesures contra la gentrificació i a 
favor de l’equilibri d’usos i la preservació del comerç local i de proximitat. Afirma que, en 
aquest sentit, hi ha diverses propostes per equilibrar les activitats de concurrència pública, 
potenciar la implantació d’activitats econòmiques i comercials que evitin el monocultiu, 
prohibir activitats molt relacionades amb la contigüitat dels habitatges, i incorporar criteris de 
distància, densitat i superfície per ordenar i esponjar bé els establiments.  
Pel que fa a l’objectiu de potenciar i consolidar l’ecosistema cultural que ja existeix avui al 
Paral·lel, manifesta que es defineix una àrea de tractament específic que comprèn totes les 
finques en façana que hi ha entre els carrers Viladomat, Margarit i Cabanes, on es determinen 
condicions específiques per posar en valor el caràcter de pol d’atracció cultural de l’àmbit. 
Destaca que es tracta d’una proposta que els equipaments culturals existents a l’àmbit fa temps 
que demanen. Manifesta que, en conclusió, plantegen una regulació unitària que incorpora les 
singularitats de cadascun dels trams, però mantenint la concepció que el Paral·lel és una 
avinguda amb entitat pròpia i un element cultural de primer ordre. 
 
El Sr. MARTÍ afirma que el Grup Municipal Demòcrata s’abstindrà. Remarca que no estan en 
contra que hi hagi un pla d’usos del Paral·lel i que, de fet, s’han queixat durant tot el mandat 
que aquesta avinguda, com a eix de ciutat que engloba tres districtes diferents, ha estat una de 
les grans oblidades de l’acció de govern del Govern municipal. Explica, però, que creuen que 
aquest pla d’usos ha generat poc entusiasme al territori, amb un procés de participació pobre, i 
que les qüestions del comerç i de la cultura no queden prou clarificades en el document. En 
aquest sentit, opina que no es pot fer un pla d’usos amb un enfocament dirigit quasi 
exclusivament a la restauració, com si això fos un problema en si mateix. Afirma que 
s’abstindran, ateses aquestes febleses, tot i estar a favor d’un pla d’usos per a tot el Paral·lel. 

El Sr. BLANCO manifesta que des del Grup Municipal de Cs consideren que assegurar la 
convivència i l’equilibri entre els diferents usos residencials, comercials i terciaris és un dels 
objectius que s’han d’aconseguir al Paral·lel, però no l’únic. Afirma que també cal impulsar i 
promoure activitats culturals i espectacles, que són les activitats tradicionals d’aquesta 
avinguda i que avui es concentren excessivament a la part baixa. Explica que creuen que el pla 
només afronta aquesta qüestió des de la limitació de les activitats d’oci, que és un enfocament 
molt restringit, i que en el futur caldrà estudiar altres mesures per estendre les activitats 
culturals a tot el Paral·lel i posar-lo en relació amb la Ciutat del Teatre i els equipaments 
culturals i esportius de Montjuïc. Conclou que, per tot això, faran una reserva de vot. 

El Sr. CORONAS opina que aquest és segurament un dels plans d’usos més importants que es 
poden fer ara a la ciutat, ateses les característiques de l’avinguda i del teixit que l’envolta. 
Explica que no han tingut temps d’analitzar el pla detingudament i que, per tant, des del Grup 
Municipal d’ERC avui faran una reserva de vot.  

El Sr. MÒDOL manifesta que des del Grup Municipal del PSC votaran favorablement 
l’aprovació definitiva d’aquest pla, tot i que creuen que el Paral·lel també té altres necessitats. 
En aquest sentit, recorda que hi ha pendent la finalització de les obres d’urbanització, que s’ha 
aprovat moltes vegades amb el suport del Govern.  
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Afirma que, a banda de pensar en els usos dels edificis existents, també caldria pensar en la 
reforma urbana del final del Paral·lel, que conté una gran peça privada que podria convertir-se 
en una seu administrativa important per a la ciutat i l’àmbit de renovació per a equipaments del 
sector de les benzineres. En aquest sentit, opina que a l’hora de fer aquests plans, a part de 
pensar a petita escala, caldria fer una certa reflexió sobre una escala una mica més gran.  

El Sr. VILLAGRASA manifesta que des del Grup Municipal del PP faran una reserva de vot. 
Afirma que estan d’acord que el Paral·lel necessita ordenar la seva activitat i que ja fa molts 
anys que parlen de potenciar i recuperar l’activitat cultural en aquesta avinguda, però que 
creuen que hi ha altres eines per fer-ho. En relació amb això, remarca que qualsevol pla d’usos 
és susceptible de contravenir la Directiva de serveis de la Unió Europea, del 2006, de manera 
que podria ser recorregut i anul·lat en el futur. Recorda que el pla d’usos de Ciutat Vella ja es 
va haver de justificar molt minuciosament per poder ser aprovat i que altres parts de la ciutat de 
Barcelona no reuneixen els requisits per ser objecte d’una pla d’usos compatible amb la 
Directiva de serveis. Afirma que, a banda d’això, volen acabar d’analitzar l’expedient.  

El Sr. CASAS expressa el vot favorable del Grup Municipal de la CUP. 
 
El Sr. ARDANUY vota a favor de la proposta, tenint en compte que el Paral·lel és una zona 
fronterera on conflueixen diversos plans i que, per tant, ha de tenir una especificitat. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ expressa el vot favorable. Assenyala que vol aprofitar per fer un petit 
matís que va comentar també als tècnics municipals. Explica que els bars dels equipaments 
teatrals són espais interiors on es pot demanar una beguda i unes crispetes, però no creen focus 
cultural, com sí que ho fan el bar de la Beckett, el Velódromo o el Salambó, que estan vinculats 
històricament als equipaments teatrals i formen focus culturals molt importants. Opina que, per 
tant, s’hauria de recollir la singularitat d’aquest tipus de locals en el pla d’usos.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, PSC, CUP, Sr. Ardanuy i Sr. 
Puigcorbé, amb l'abstenció del Grup Municipal Demòcrata i amb la reserva de vot de Cs, 
ERC i PP.  
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

16.-  (18PL16619) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d'ampliació d'usos de la parcel·la situada a la carretera 
del Prat, núm. 8-14; promogut per Heptaprim, SA; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, 
PP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció d'ERC i amb el posicionament contrari de 
la CUP.  
 
Districte de les Corts 
 

17.-  (18PL16640) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de les instal·lacions del Reial Club de Polo de 
Barcelona; promogut pel Reial Club de Polo de Barcelona. 
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El Sr. MARTÍ explica que votaran a favor de la proposta, tenint en compte el guany que suposa 
per a la ciutat aquesta cessió d’espai de 2,5 metres addicionals a la vorera de Diagonal, que farà 
que s’acabi amb l’estretor actual i les dificultats de pas dels vianants. 
 
El Sr. CORONAS manifesta que votaran en contra del pla perquè creuen que és una oportunitat 
perduda per obrir el recinte del Polo al barri, tal com es va fer en l’àmbit del Futbol Club 
Barcelona. Assenyala que no saben si això no s’ha fet per manca de voluntat o per manca de 
lideratge.  
Explica que van veure la modificació del PGM del Barça com el primer pas per repensar tot 
l’àmbit d’equipaments i d’espais verds, ara tancats en si mateixos, i relligar-los, comunicar-los i 
cosir-los, de manera que es pogués aconseguir anar des de la Maternitat fins a la Diagonal 
d’espai verd en espai verd, tant transversalment com longitudinalment, i pensant algun dia a 
saltar la Diagonal.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, 
PP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb el posicionament contrari d'ERC i CUP.  
 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

18.-  (18PL16605) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador per a la construcció d'una residència 
geriàtrica assistida i centre de dia en la finca ubicada al carrer Monegal, 1; promogut per FIATC 
S.L.; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades 
en el tràmit  d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
El Sr. MARTÍ explica que des del Grup Municipal Demòcrata votaran a favor de l’aprovació 
definitiva d’aquest pla especial per a la construcció d'una residència sociosanitària a l’antiga 
Clínica Sant Josep, que tindrà també places de dia per a gent gran, després d’un procés 
d’informació i de participació veïnal que consideren que ha estat suficient. Manifesta que 
valoren positivament la rebaixa de sostre que s’ha fet, tenint en compte que el principal 
problema que hi havia per part del territori era el tractament de l’arbrat perimetral. Afirma que 
això permetrà el manteniment d’una bona part d’aquest espai verd preexistent, amb un impacte 
adequat en una zona tan sensible com és el Turó del Putxet.  

El Sr. BLANCO explica que des del Grup Municipal de Cs fan una reserva de vot i, a més, 
sol·liciten que es retiri aquest punt de l’ordre del dia del Plenari perquè avui mateix ha arribat 
una al·legació d’un particular que posa de manifest un error en el perfil del carrer on es troba la 
residència. Assenyala que aquest error fa que el volum de l’edifici sigui en realitat més gran del 
que aparenta a les seccions que apareixen en el projecte. Opina que hi ha temps material per 
respondre a aquesta al·legació i comprovar si realment els plànols concorden amb la realitat. 
 
El Sr. MÒDOL dona la paraula a la gerent d’Urbanisme perquè faci els aclariments oportuns.  

La Sra. LÓPEZ explica que avui ha rebut l’informe complementari de les al·legacions, que 
explica com la diferència esmentada respecte al perfil del carrer no afecta realment la percepció 
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de l’edificació. Remarca que parlen d’alçades en relació amb la rasant del carrer, de manera 
que, per molt que es modifiqui una mica la secció del carrer, l’alçada és la mateixa, perquè és 
un edifici que no es va esglaonant en funció del carrer, sinó que és continu. 

El Sr. BLANCO manifesta que faran una reserva de vot per poder examinar aquest document.  

El Sr. CORONAS explica que des del Grup Municipal d’ERC, tot i valorar molt positivament 
aquest pla especial perquè permet la conversió de l’antiga Clínica Sant Josep en una residència 
de gent gran i activa un espai que està abandonat i que ara genera molts problemes de seguretat, 
també pensen que aquesta és una oportunitat perduda per repensar la mobilitat de la zona. 
Assenyala que es podria haver aconseguit el compromís d’enderrocar els murs perimetrals i 
augmentar les voreres dels carrers adjacents, com la del carrer Manacor. Afirma que voldrien 
tenir el compromís que aquest serà un carrer per a vianants, tal com aconsella el Pla de 
mobilitat, i que per això de moment s’abstindran.  

El Sr. MÒDOL afirma que des del Grup Municipal del PSC votaran favorablement el pla 
perquè és coherent amb la proposta i no genera cap impacte important a l’entorn, tot i les 
expectatives veïnals respecte al fet que l’Administració pogués adquirir aquest àmbit.  

El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP. 
 
El Sr. CASAS manifesta que el Grup Municipal de la CUP s’abstindrà. 
 
El Sr. ARDANUY i el Sr. PUIGCORBÉ voten favorablement la proposta. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, PSC, PP, 
Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció d'ERC i CUP, i amb la reserva de vot de Cs.  
 

19.-  (18PL16528) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla Especial per a la 
concreció d’usos del Monestir de Valldonzella, promogut per Real Monasterio de Santa María 
de Valldoncella; atesa l’existència de motius determinants de la suspensió, de conformitat amb 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística, que 
consta a l’expedient i Es dona per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors 
del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres 
mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per a realitzar les 
activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la 
caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present 
acord als promotors del Pla. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé. 
 

20.-  (18PL16578) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament situat al carrer dels 
Reis Catòlics 2, al Districte de Sarrià Sant Gervasi, d’iniciativa municipal; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 
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El Sr. MARTÍ assenyala que aquest punt es refereix a l’edifici de l’antic mercat de Vallvidrera, 
que estava destinat a equipament municipal i que havia d’entrar en funcionament aquest 
mandat. Afirma que això ha estat impossible per desídia i mala gestió política del Govern, i que 
ara, al final del mandat, aquest pla especial permetrà una ampliació dels usos previstos 
inicialment. Explica que hi estan d’acord, però que això no amaga una molt mala gestió 
municipal, tant del Districte de Sarrià-Sant Gervasi com de l’Ajuntament de la ciutat, pel que fa 
a aquest edifici. Remarca que acabaran el mandat amb un equipament buit més en un districte 
on falten equipaments públics de tot tipus. 
 
El Sr. MÒDOL explica que des del Grup Municipal del PSC també faran un vot favorable però 
crític, ja que entenen que aquest tràmit s’hauria pogut fer temps enrere. En aquest sentit, opina 
que aquest pla pot ser una manera de justificar que s’ha fet alguna cosa amb relació a aquest 
equipament, sobre el qual ja hi havia un projecte executiu i s’havia previst fins i tot una 
inversió d’1 milió d’euros. Manifesta que no entenen què ha acabat passant amb aquestes 
previsions, però que, en qualsevol cas, estan a favor de l’equipament. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé. 
 

21.-  (18PL16606) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla Especial Integral 
i de Millora Urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers Bonaplata 44-52 i 
Fontcoberta 16-24, promogut per BIGDAL 5000 S.L., atesa la petició formulada pel promotor a 
fi d’introduir esmenes en el document, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció 
d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i Es dona per reproduït a efectes de motivació; 
ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que 
disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest 
acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho 
facin, es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i 
NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 
 Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 

Sr. Puigcorbé. 
 
Districte de Gràcia 
 

22.-  (18PL16576) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació del 
passatge Conradí; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referència l’informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit  d’informació 
pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de 
valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, 
PSC, CUP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot del PP.  
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Districte de Nou Barris 
 

23.-  (18PL16625) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació dels 
equipaments de la plaça de Ca n'Ensenya, al Districte de Nou Barris; d’iniciativa municipal. 

 
El Sr. CORONAS manifesta que volen deixar palès que es podria haver aprofitat per fer un 
canvi de planejament que hagués permès l’ampliació de l’escola Àgora, que és un altre deute 
històric que hi ha en relació amb aquesta parcel·la i que s’hauria pogut resoldre intercanviant la 
clau 6 per una clau 7 que es troba a la mateixa zona. Afirma que esperen que això es tingui en 
compte, a fi de poder fer realitat l’ampliació tan necessària d’aquesta escola. 

Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé. 
 
Districte de Sant Andreu 
 

24.-  (18PL16624) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per l'ajust de rasants a l'àmbit de la MPPGM als terrenys 
ocupats pel centre penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns; d’iniciativa municipal; amb 
les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, 
CUP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot d'ERC i PP.  
 

25.-  (18PL16628) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou equipament cultural de les 
cases Barates del Bon Pastor, situades a l'illa compresa pels carrers Barnola, Tàrrega, Bellmunt 
i Claramunt, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé. 
 
Districte de Sant Martí 
 

26.-  (17PL16481) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 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 de Ávila i de Llacuna, d’iniciativa municipal a proposta de 
l’Institut Barcelona Esports; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 
que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit  d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·legacions; informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest 
acord. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé. 
 

27.-  (18PL16593) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la rehabilitació de l'edifici industrial situat al carrer 
Ramon Turró, 133, promogut per Franklin España Holdco SL; amb les modificacions respecte 
al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, 
PP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció d'ERC i amb el posicionament contrari de 
la CUP.  
 

28.-  (18PL16595) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de Millora 
Urbana de l’illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de mar, 
promogut per Praedium Global Invest SL, atesa la petició formulada pel promotor a fi 
d’introduir esmenes en el document, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació 
Urbanística que consta a l’expedient i Es dona per reproduït a efectes de motivació; 
ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que 
disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest 
acord, per a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho 
facin, es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i 
NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé. 
 

29.-  (18PL16601) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Subsector 2 del Pla de Millora Urbana per a la 
reforma interior del Sector Perú-Pere IV, promogut per Sentiu Product SL; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit  
d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de Serveis de 
Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorporen a aquest acord. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs,  PSC, 
PP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció d'ERC i amb el posicionament contrari de 
la CUP.  
 

30.-  (18PL16608) RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’errada material 
continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 
21 de desembre de 2018, relatiu al Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de 
l'equipament sanitari situat al carrer Ciutat Granada 108-116 Districte d'Activitats 22@, 
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promogut per la Fundació Hospital Evangèlic, en el sentit a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament que Es dona per reproduït a efectes de motivació. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, 
PSC, PP,  Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb l'abstenció de la CUP.  
 

31.-  (18PL16613) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Integral per a la regulació de l'equipament Campus de les Arts a 
Can Ricart; promogut per la Universitat de Barcelona; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord. 

 
El Sr. BLANCO explica que des del Grup Municipal de Cs s’abstindran atès que l’àmbit de 
Can Ricart continua abandonat i sense projecte, tot i que fa sis anys es va impulsar un pla per 
construir-hi una biblioteca. Explica que es temen que tornarà a passar el mateix amb el pla que 
ara es presenta perquè no es basa en cap projecte. Afirma que constaten que, sense un projecte 
aprovat, no s’està avançant en l’objectiu de posar en valor, regenerar i activar l’ús de Can 
Ricart.  

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, ERC, 
PSC, PP, CUP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb l'abstenció de Cs.  
 

32.-  (18PL16623) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament situat carrer Alfons 
el Magnànim 59-59B, al Districte de Sant Martí; d’iniciativa municipal, amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Cs, ERC, PSC, PP, CUP, Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé, i amb la reserva de vot del Grup Municipal Demòcrata.  
 

33.-  (18PL16627) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'ampliació de l'escola Pere 
Calafell; d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups municipals i del Sr. Ardanuy i 
Sr. Puigcorbé. 
 

34.-  (18PL16635) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità de la parcel·la del carrer 
Llull 363-375; d’iniciativa municipal i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme 
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, 
PSC, CUP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb l'abstenció del PP.  



 

Ref:  CCP 3/19 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 25

 
35.-  (18PL16641) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la transformació de l'edifici industrial consolidat 
situat al carrer Llull, 145 bis; promogut per Monbeca Immo SLU. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, 
PSC, PP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, i amb el posicionament contrari de la CUP.  
 

36.-  (18PL16645) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici consolidat situat a la 
parcel·la del carrer Sancho d’Àvila 66; promogut per Actius Inmobiliaris Simon SAU; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, 
PP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció d'ERC i amb el posicionament contrari de 
la CUP.  
 

37.-  (18PL16651) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial consolidat 
situat al carrer Pere IV 128-130, districte d’activitats 22@; promogut per Inversiones Nummela 
Mileniun SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient 
i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, Grup Municipal Demòcrata, Cs, PSC, 
PP, Sr. Ardanuy i Sr. Puigcorbé, amb l'abstenció d'ERC i amb el posicionament contrari de 
la CUP.  
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a)  Ratificacions 
b)  Propostes d'acord 
 

38.-  (01-2017LL38781) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 
consistents en la modificació de l’accés al pati exterior i la reforma interior de la recepció, les 
cambres higièniques i les sales existents del CEM Can Ricart, ubicat al carrer Sant Oleguer, 
núm. 10 i carrer Sant Pau, 83-87, així com la creació de noves sales del mateix, perquè hi 
concorren circumstàncies socials i es tracta d’un emplaçament que gaudeix qualificació 
urbanística d’equipament. CONCEDIR a Club Lleuresport, representada per Paco Ruano i com 
a entitat gestora del Centre Esportiu Municipal Can Ricart, una bonificació del 65% sobre la 
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat 
diferit d’obres de l’expedient 01-2017LL38781, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 
7è.1.A.A1 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. 
D’aquesta manera la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix 
a 7.956,50 euros, es redueix en un 65%, la qual cosa representa una bonificació de 5.171,73 
euros, quedant només obligat a pagar 2.784,77 euros per aquest concepte. DONAR trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
 

39.-  (01-2017CD25587) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 
consistents en realització de cales als elements estructurals de l’edifici  i sondejos al subsòl 
previs a la rehabilitació integral de  l’edifici realitzades a la finca ubicada al carrer Mercè 17-19, 
edifici catalogat d’interès local (nivell de protecció B) i inclòs en el catàleg de Patrimoni 
cultural català, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2017; CONCEDIR a la 
Sociedad Inmobiliaria Camuela España SLU, una bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat diferit, 
per les obres realitzades a l’esmentada finca, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.B2 de 
l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta 
manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres ascendeix a 979,78 
euros. Pel que fa a la realització de les obres, es redueix en un 50%, la qual cosa representa una 
bonificació de 489.89 euros, quedant només obligat a pagar 489.89 euros. DONAR trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC,el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
 

40.-  (01-2018LL02998) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 
realitzar consistents en la instal·lació d’ascensor a l’ull central de l’escala, modificació del 
primer tram d’escala comunitària i adequació d’instal·lació elèctrica d’edifici de 
PB+Ppal+3PP+PÀtic a un edifici catalogat d’interès local (nivell de protecció B) ubicat al 
carrer Sant Pere Més Baix 61, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1. per a l’any 2018. 
CONCEDIR a la Comunitat De Propietaris de Sant Pere Més Baix 61, una bonificació del 50% 
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió de la 
llicència d’obres a realitzar en un edifici catalogat d’interès local amb nivell de protecció B, al 
carrer Sant Pere Més Baix 61, atès que s’ajusta a l’establert a l’article 7è.1.B2 de l’esmentada 
Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i la seva quantia. D’aquesta manera la 
quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.564,638 euros, 
es redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 1.282,19 euros, quedant només 
obligat a pagar 1.282,19 euros per aquest concepte. DONAR trasllat a l’institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable.  
S'APROVA. 
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41.-  (02-2015LL33270) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 

de la rehabilitació i reforma de la Casa Burés, als terrenys situats al carrer Ausiàs Marc número 
30-32 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, CONCEDIR a Casa Bures 
Residencial, SL la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 21 de gener de 2016 (exp. 02-
2015LL33270), per a les obres de la rehabilitació i reforma de la Casa Burés; 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 trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable.  
S'APROVA. 
 

42.-  (H124-2019-0002/04-2016CI34885) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat 
municipal de les obres de reforma i adequació de la planta tercera de l’Hospital de Barcelona, 
amb substitució de les fusteries exteriors d’aquesta planta, situat a l’Avinguda Diagonal, 658-
660; i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; 
CONCEDIR a SCIAS Hospital Clínic de Barcelona la bonificació del 65% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada pel comunicat d’obres nº: 04-
2016CI34885 atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant 
que les obres de reforma i adequació de la planta tercera de l’Hospital de Barcelona, amb 
substitució de les fusteries exteriors es duen a terme per part d’una entitat sense ànim de lucre; i 
DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP,  
el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable.  
S'APROVA. 
 

43.-  (05-2018LL37131) ACORDAR la declaració d’interès especial o utilitat municipal de les obres 
de restauració de la façana principal i de la cúpula de l’edifici entre mitgeres, ubicat a la plaça 
Francesc Macià, número 3, que es realitzen a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-
2018LL37131, 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 2018, CONCEDIR a Inmobiliaria Convenio SA, entitat identificada amb NIF A08140964, 
la bonificació del 35% de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres meritat 
per la realització de les esmentades obres atès que, segons es desprèn dels antecedents que 
obren en aquesta Administració, 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 “C”, 
segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. D’aquesta manera, la quota de 
l’impost que ascendeix a 6.393,72,00 euros i que ha estat abonada per la interessada mitjançant 
l’autoliquidació LV201832155227689, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una 
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bonificació de 2.237,80 euros, quedant només obligada a pagar 4.155,92 euros; APLICAR el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i 
DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
 

44.-  (05-2019CI05136) DENEGAR  al Consolat General de Italia a Barcelona la sol·licitud de 
bonificació del 70% presentada el 12 de desembre de 2018, sobre la quota de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres generada amb les obres emparades pel comunicat immediat 
tramitat a l’expedient 05-2019CI05136, consistents en la reforma interior de la planta 4º de 
l’edifici existent al carrer Aribau 185 per a destinar-lo a seu del consolat, atès que no es donen 
els requisits establerts per gaudir de dita bonificació a l’article 7è, 1, A), A1 de l’ordenança 
fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres vigent l’any 2019, ja que 
les esmentades obres no s'executen en un terreny qualificat urbanísticament com d'equipament, 
en tractar-se d’una finca qualificada de 13.a), això és, zona en densificació urbana intensiva. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa l'abstenció del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. Ardanuy 
expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable.  S'APROVA. 
 

45.-  (06-2016LL11257) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 
de rehabilitació de la casa Vicens per destinar-la a casa museu, als terrenys situats al carrer 
Carolines número 18-22 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, 
CONCEDIR a Casa Vicens Gaudí Socimi, SAU la bonificació del 95% sobre la quota de 
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 9 
de setembre de 2016 (exp. 06-2016LL11257) a la part amb protecció; donat s’ajusta a allò 
establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es d’obres en edifici declarat 
monument d’interès nacional (nivell de protecció A) per a la seva rehabilitació i destinació a 
casa museu; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP , el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
 

46.-  (06-2017LL43694) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 
consistents en l’ampliació d’un equipament docent de la Fundació Educativa Vedruna 
Barcelona, situat al carrer Gran de Gràcia, núm. 240, consistent en la construcció d’un cos de 
PB+2 i un altre de PB+5 amb un soterrani comú destinat a pista esportiva. Les plantes sobre 
rasant es destinen a aules i sales de tallers, i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
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2016, CONCEDIR a la Fundació Educativa Vedruna Barcelona la bonificació del 65% sobre la 
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la 
llicència, de 5 de juliol de 2018 (exp. núm. 06-2017LL43694); donat s’ajusta a allò establert en 
l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant les obres s’executen en terrenys qualificats com a 
equipament docent d’acord amb la descripció recollida a l’article 212.1 a) de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità, que descriu com a equipament docent “els centres 
docents, públics o privats i annexos esportius”; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
 

47.-  (07-2014LL20280) DENEGAR a la Fundació Abat Oliba, de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 de l’any 2014, la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost d’instal·lacions, 
construccions i obres, generada per la concessió de la llicència d’obres majors de 12 d’agost de 
2014, per a l’actuació en els jardins i solars del Col·legi Abat Oliba Spínola, a la finca de 
l’avinguda Mare de Deu de Montserrat, 86-98. Atès que, no s’ajusta a allò establert en l’article 
7è de l’esmentada ordenança, en tant que la instància de sol·licitud de la bonificació s’ha 
presentat el 5 de novembre de 2018, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de 
llicència d’obres, el 4 de juny de 2014, i, en conseqüència, es considera extemporània. DONAR 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.  
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa l'abstenció del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. Ardanuy 
expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 
 

48.-  (09-2017LL43027) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 
per a la reforma de la masia “Can Carasses” i ampliació de l’edifici existent del conjunt de 
l’equipament Escola Ignasi Iglesias, als terrenys situats al carrer Palomar número 52-56 i de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2018, 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 15 de maig de 2018 (exp. 09-2017LL43027); 
donat s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que es tracta 
d’una obra promoguda i executada per iniciativa d’una entitat de caràcter públic (consorci), per 
a la reforma de la masia “Can Carasses” i ampliació de l’edifici existent del conjunt de 
l’equipament Escola Ignasi Iglesias; i DONAR trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
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49.-  (10-2018CI58101) DECLARAR que les obres de reforma interior de local, sense afectació 

estructural, per implantació d'una acadèmia internacional de nova creació al passeig Garcia 
Faria 75, que han estat objecte del comunicat 10-2018CI58101 presentat el 14 de novembre de 
18 per la Fundació Privada Voramar, no reuneixen els requisits necessaris per ser objecte de la 
bonificació sobre l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 
A) A1 de l’Ordenança Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres  no s’executen en terreny 
qualificat urbanísticament com d’equipament i,  com a conseqüència, DENEGAR a la fundació 
interessada la concessió del benefici fiscal sol·licitat. DONAR trasllat d’aquest acord a l’Institut 
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. Tot això d’acord amb l’informe jurídic de 19 de 
desembre de 2018 que Es dona per reproduït a efectes de motivació. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
 

50.-  (10-2018CI59508) DECLARAR que les obres de reforma interior de local, sense afectació 
estructural, per implantació d'una acadèmia internacional de nova creació al passeig Garcia 
Faria 75, que han estat objecte del comunicat 10-2018CI59508 presentat en data 21 de 
novembre de 2018 per la Fundació Privada Voramar, no reuneixen els requisits necessaris per 
ser objecte de la bonificació sobre l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres 
contemplada per l’article 7.1 A) A1 de l’Ordenança Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres no 
s’executen en terreny qualificat urbanísticament com d’equipament i, com a conseqüència, 
DENEGAR a la fundació interessada la concessió del benefici fiscal sol·licitat.  DONAR 
trasllat d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. Tot això d’acord 
amb l’informe jurídic de 15 de gener de 2019 que Es dona per reproduït a efectes de motivació. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP , el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
 

51.-  (10-2018CI61759) DECLARAR que les obres consistents en ‘actuació en cobertes/terrats, i la 
instal·lació de bastides, ponts penjants i similars’ amb la finalitat de dur a terme la reparació de 
la coberta d’un dels edificis que formen l’Escola Voramar, ubicada al carrer Doctor Trueta 131, 
i que han estat objecte del comunicat 10-2018CI61759, presentat el 3 de desembre de 2018 per 
la Fundació Privada Voramar, no reuneixen els requisits necessaris per ser objecte de la 
bonificació sobre l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 
A) A1 de l’Ordenança Fiscal 2.1, atès que les esmentades obres no s’executen en terreny 
qualificat urbanísticament com d’equipament i, com a conseqüència, DENEGAR a la fundació 
interessada la concessió del benefici fiscal sol·licitat.  DONAR trasllat d’aquest acord a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. Tot això d’acord amb l’informe jurídic de 
21 de gener de 2019 que Es dona per reproduït a efectes de motivació. 
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa expressa 
el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. Ardanuy 
expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 
 

52.-  (10-2018CI61766) DECLARAR que les obres consistents en ‘actuació en façanes, i la 
instal·lació de bastides, ponts penjants i similars’ amb la finalitat de millorar l’arrebossat i la 
pintura exterior de les condicions de l’envolupant de l’edifici “Montoya” de l’Escola Voramar 
del Poblenou, que s’ubica al Doctor Trueta 131, i que han estat objecte del comunicat 10-
2018CI61766 presentat el 3 de desembre de 2018 per la Fundació Privada Voramar, no 
reuneixen els requisits necessaris per ser objecte de la bonificació sobre l’Impost de 
Construccions Instal·lacions i Obres contemplada per l’article 7.1 A) A1 de l’Ordenança Fiscal 
2.1, atès que les esmentades obres no s’executen en terreny qualificat urbanísticament com 
d’equipament i,  com a conseqüència, DENEGAR a la fundació interessada la concessió del 
benefici fiscal sol·licitat. DONAR trasllat d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als 
efectes pertinents. Tot això d’acord amb l’informe jurídic de 21 de gener de 2019 que Es dona 
per reproduït a efectes de motivació. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa expressa 
el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. Ardanuy 
expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 
 

53.-  (10-2018CI63078) DECLARAR d’especial interès o utilitat municipal les obres de “reforma 
interior de locals sense afectar estructura de l’edifici” i “actuació sobre façanes”  emparades pel 
comunicat 10-2018CI63078, que es té previst executar a l’Escola Joaquim Ruyra, ubicada al 
carrer Ramon Llull, 377; CONCEDIR al Consorci d’Educació de Barcelona la bonificació del 
70% sobre la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres donat que resulta 
procedent, d’acord amb allò que estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les 
obres es realitzen per una entitat de caràcter públic, en sòl qualificat d’equipaments i van 
destinades a un equipament dels inclosos a l’article 212 de les NUPGM, DONAR trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP, el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP, el Sr. 
Ardanuy expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. 
S'APROVA. 
 
Districte de l'Eixample - Districte de Sant Martí 
 

54.-  (10BC 2019/036) APROVAR el Projecte executiu d'adaptació a la Instrucció Tècnica de Túnels 
(ITT) i ajustos en les instal·lacions i acabats dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, 
d'iniciativa municipal, a l'empara del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual  s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte 
(ITP), l'Informe tècnic de la Direcció de Gestió de Projectes de BIMSA i l'Informe Jurídic de 
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BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts; 
per import de 28.969.916,68 euros, el 21% d'IVA inclòs; el qual representa un decrement del 
9,85% respecte el Pressupost de Coneixement per a l’Administració (PCA) corresponent a les 
instal·lacions i acabats del projecte aprovat definitivament  per la Comissió d'Ecologia Urbana i 
Mobilitat en sessió del dia 22 de gener de 2015 (32.134.924,95 euros el 21% d’IVA) i que 
consisteix en: l'actualització i ajust de les instal·lacions i acabats dels túnels de Glories a les 
prescripcions establertes a la nova Instrucció Tècnica de Túnels Viaris Urbans de la Ciutat de 
Barcelona (ITT) aprovada definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 20 de marc 
de 2016; i PUBLICAR aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Anuncis de 
l'Ajuntament. 

 
La Sra. SANZ pregunta als grups si volen que el director general de BIMSA doni explicacions 
sobre aquest projecte. 

El Sr. MARTÍ opina que, atès l’import del projecte, valdria la pena fer-ne una explicació. 

El Sr. SÁNCHEZ assenyala que, a les grans infraestructures, és important diferenciar l’obra 
civil de les instal·lacions, tenint en compte el temps transcorregut i la possibilitat d’adequar en 
l’últim moment les instal·lacions. Explica que aquest projecte ja estava aprovat en la seva 
totalitat, però que els va semblar prudent adequar les instal·lacions a la nova Instrucció Tècnica 
de Túnels. Afirma que s’ha ajustat el projecte i el pressupost a la quantitat de 99 milions, 
incloent-hi totes les instal·lacions que pot comprendre un túnel urbà respecte a seguretat, 
senyalització i altres requeriments, així com l’actualització dels acabats, entre els quals 
destaquen els panells vitrificats laterals, que aportaran lluminositat al túnel. 
Manifesta que l’objectiu és aprovar aquest projecte per treure’l a licitació en una o dues 
setmanes per tal que les instal·lacions estiguin adjudicades el mes d’octubre, que és quan 
previsiblement finalitzaran les obres civils del lot número 1, i es puguin començar les 
instal·lacions pel costat Llobregat. Assenyala que la durada de les obres de les instal·lacions i 
els acabats és de 18 mesos i que se’n preveu la finalització el primer trimestre de 2021.  

El Sr. MARTÍ agraeix al director de BIMSA aquesta explicació general, atès el pressupost i 
l’impacte que té aquesta obra civil en el projecte de reforma urbana més important que es du a 
terme a la ciutat actualment. 
Manifesta que no poden fer altra cosa que votar a favor del projecte i deixar enrere totes les 
polèmiques i els contenciosos que hi ha hagut amb relació a l’obra principal dels túnels, ja que 
creuen que val la pena mirar endavant i acabar aquesta infraestructura com més aviat millor. 

 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Martí 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa l'abstenció del PP, el Sr. Casas expressa l'abstenció de la CUP, el Sr. Ardanuy 
expressa el seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 
 
Districte de l'Eixample 
 

55.-  (19PL16686) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la transformació de La Model i 
modificació de la fitxa de l’element 254 del Pla Especial de Protecció del patrimoni 
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arquitectònic i catàleg del districte de l’Eixample; d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al 
públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisional. 

 
La Sra. SANZ manifesta que l’objectiu de l’aprovació inicial d’aquesta modificació del Pla 
general metropolità (PGM) és adequar el planejament a tot allò que ha anat sorgint en el marc 
del grup impulsor i a l’actualització que s’ha fet del Pla director de l’any 2009. Afirma que, deu 
anys després, calia acabar de concretar les noves necessitats que podien sorgir. Assenyala que, 
per exemple, els equipaments vinculats a l’educació i a la salut, especialment a la salut mental i 
infantil, han estat elements centrals. Explica que també calia determinar la transformació de la 
peça vinculada a la clau 18, que havia de ser per a habitatge, així com preservar els 14.000 m² 
de verd urbà, ja que els veïns i veïnes volen que aquest espai sigui un pulmó de l’Esquerra de 
l’Eixample.  
Precisa que aquesta modificació del PGM no substitueix el Pla director, que s’ha actualitzat i 
aviat serà presentat als grups per part de l’equip de Model Urbà, sinó que permet fer-ne la 
plasmació en l’àmbit urbanístic per poder treure el concurs i complir el calendari a l’hora de 
determinar els equipaments i totes les actuacions que se’n derivin. Assenyala que, deu anys 
després de l’elaboració del Pla director, en aquest mandat s’han agilitat els passos per poder 
tenir la presó disponible, gràcies a la feina feta conjuntament amb la Generalitat, i els veïns no 
volen que ara s’encallin la resta d’accions per poder-lo tirar endavant.  
Destaca que hi ha la voluntat de conjugar quatre elements centrals: el verd, els equipaments, els 
usos residencials i el patrimoni. Remarca que la Model no és un edifici qualsevol i que, per 
encabir tots aquests usos, han hagut de plantejar una proposta d’intervenció mínima però que 
preserva pràcticament tot el patrimoni: les galeries i l’edifici del panòptic.  
Afirma que la proposta compta amb el suport del grup impulsor, i que aquesta aprovació inicial 
de la modificació del PGM permet llançar el concurs i obrir el període d’exposició pública 
necessari, que els portarà a concretar les al·legacions i a tirar endavant l’aprovació definitiva en 
els propers mesos.  

La Sra. VILA destaca que el Grup Municipal Demòcrata ha estat un gran defensor de la 
recuperació de l’espai de la Model per a la ciutat. Afirma que en el mandat anterior ja van fer 
un pas important per alinear la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona perquè 
això fos una realitat, mentre que el Govern municipal de Colau va abandonar plenament el 
projecte. En aquest sentit, recorda que en els primers anys de mandat el seu grup municipal i 
d’altres van haver de presentar moltes iniciatives per intentar posar aquest tema en l’agenda 
política del Govern municipal. Afirma que va costar molt fer-ho, però que gràcies també a 
l’impuls del Govern del president Puigdemont es va donar l’empenta definitiva perquè la 
recuperació de la Model fos una realitat tangible, tal com ho ha estat en els darrers mesos, en 
què tots han pogut entrar i gaudir d’aquest espai des d’un altre punt de vista i amb ganes que 
representi altres valors més enllà de la simbologia que té actualment.  
Manifesta que, a dos mesos de les eleccions, es troben que el Govern municipal presenta una 
modificació de planejament que hipoteca decisions importants del futur Govern de 
l’Ajuntament. Explica que, tot i ja estar acostumats a aquesta manera de fer, creuen que és poc 
ètica, ja que la Model és un projecte ciutadà compartit en el qual s’ha d’intentar buscar el 
màxim consens polític. Afirma que amb aquesta manera de fer no es construeix la ciutat amb 
consens i que aquest no és tampoc el tarannà que hi ha hagut tradicionalment a l’Ajuntament. 
Manifesta que, per tant, són molt crítics amb la manera com es planteja la recuperació d’aquest 
espai, i que esperen poder incidir en el desenllaç dels propers passos d’aquest procediment 
urbanístic i d’altres que vindran. 
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El Sr. BLANCO explica que des del Grup Municipal de Cs no s’oposen radicalment al projecte 
de rehabilitació de la presó Model perquè consideren que té aspectes positius, però que tenen 
reserves importants respecte al projecte i respecte a la idoneïtat de tramitar-ne ara l’aprovació 
inicial i obrir un període d’al·legacions durant els mesos de campanya electoral.  
Manifesta que, en primer lloc, creuen que aquesta proposta limita i potser concreta 
excessivament la resolució del projecte abans de tenir un guanyador del concurs públic per 
adjudicar el projecte definitiu de reforma de la presó. Afirma que, en segon lloc, no estan 
d’acord en algunes de les concrecions, com el fet de destinar a habitatge una part de les galeries 
que en el passat van ser cel·les de la presó. Explica que creuen que, per molt que es reformi 
l’edifici, sempre hi haurà el record que va ser una presó i que, per tant, s’hauria d’evitar 
utilitzar cap element de l’edifici com a allotjament. Manifesta que, en tercer lloc, comparteixen 
que es tracta d’un projecte important per a l’Eixample, que necessita zones verdes i 
equipaments. Afirma, però, que pensen que és millor poder reflexionar sobre el projecte amb 
calma i deixar-lo per a després de les eleccions municipals, per la qual cosa demanen que es 
retiri aquest punt de l’ordre del dia. 

El Sr. CORONAS manifesta que des del Grup Municipal d’ERC troben poc oportú el 
document que es presenta i com es presenta. Explica que, en primer lloc, s’ha decidit eliminar 
dos dels braços de l’edifici sense consensuar-ho, quan aquest és un projecte de ciutat i no pas 
només del Govern. Assenyala que, en segon lloc, s’ha fet un Pla director en el qual s’ha decidit 
pràcticament tot a un nivell de concreció que deixa poc marge de maniobra. En relació amb 
això, remarca que fa uns mesos hi havia tres opcions damunt la taula i no saben com i per què 
s’ha arribat ara a aquesta solució. Explica que, en tercer lloc, no entenen la necessitat d’aprovar 
aquesta modificació del PGM, quan ja existeix un Pla director que dona el marc suficient per 
poder llançar el concurs i quan el resultat del concurs pot suposar canvis. A més, afirma que hi 
ha temps d’aprovar una modificació del PGM mentre es redactin els projectes guanyadors. 
D’altra banda, manifesta que vol recordar que el conseller de Justícia que va tenir la 
determinació de tirar endavant aquest projecte i el va fer possible és el Sr. Carles Mundó, que 
avui està assegut al banc dels acusats de manera totalment injusta. 
Conclou que avui s’abstindran perquè tenen clar que aquest no és el projecte que defensarà el 
seu grup en el proper mandat. 
 
El Sr. MÒDOL demana que se’ls confirmi que avui no s’està aprovant ni el Pla director ni la 
proposta sobre la Model que es va publicar a la premsa i que consideren un projecte pèssim, 
sinó una modificació de planejament. 
Recorda que en el seu dia des del Grup Municipal del PSC van posar dues condicions respecte 
al Pla director: que es partís del Pla director del 2009 i que es fes un procés participatiu 
exemplar, condicions que creuen que s’han respectat. Afirma que, no obstant això, no estan 
d’acord en com s’ha prefigurat una solució que creuen que és impròpia d’una ciutat com 
Barcelona. Explica que pensen que no es poden resoldre els sentiments de la gent per la via de 
mantenir estructures de manera absurda ni intentant reciclar edificis de manera inviable, però 
que confien molt que en el concurs que es farà es donarà una solució òptima. A més, opina que 
potser aquest concurs hauria de consistir en més d’un concurs.  
Afirma que als veïns cal escoltar-los, però no traslladar-los la responsabilitat de dissenyar els 
equipaments de la ciutat i caure en segons quins formalismes. En aquest sentit, opina que 
mantenir pòrtics estructurals de naus de la presó com a record és una decisió absurda i 
equivocada. Conclou que, atès que tot això no figura en el document de planejament que avui 
es presenta, hi votaran a favor, a més de seguir de prop l’evolució del projecte arquitectònic que 
finalment s’acabi produint en aquest àmbit. 
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El Sr. VILLAGRASA destaca que aquest no és només un projecte de districte sinó també un 
projecte de ciutat que suposa guanyar un espai important de zona verda i d’equipaments. 
Manifesta que des del Grup Municipal del PP poden estar d’acord en línies generals en el 
plantejament del Govern i la ubicació dels equipaments, però creuen que no és ètic presentar 
aquesta modificació del PGM a dos mesos de les eleccions. Opina que segurament el que busca 
el Govern amb això és un titular a la premsa que digui que l’Ajuntament de Barcelona ha 
aconseguit nous equipaments i més zona verda a l’antiga presó de la Model.  
Demana al Govern que retiri l’expedient i que sigui el proper Govern el que acabi de definir 
aquesta modificació i després el concurs del projecte. En relació amb això, afirma que 
coincideixen amb el Sr. Mòdol que s’haurien de fer diversos concursos per acabar de definir els 
espais. Conclou que poden compartir en un 90% el que es proposa, però que estan en desacord 
en els temps que es plantegen. 

El Sr. CASAS manifesta que des del Grup Municipal de la CUP creuen que aquesta és una 
proposta conceptualment equivocada, ja que converteix el que hauria de ser un espai global de 
referència, dotat d’un caràcter unitari, en un poti-poti incongruent d’edificacions i retalls verds. 
Afirma que l’ordenació hauria de consistir a mantenir els elements essencials de l’edifici 
històric i envoltar-los d’una zona verda no fragmentada. Opina que el que s’ha fet és recollir 
indiscriminadament tota mena de propostes intentant acontentar tothom, cosa que, més que 
urbanisme popular, és urbanisme populista. Manifesta que, per tant, s’abstindran. 

El Sr. ARDANUY explica que coincideix amb el Sr. Mòdol en el fet que avui no s’està votant 
un projecte concret, sinó una proposta de planejament. Manifesta que està totalment a favor de 
desenvolupar en aquest espai un parc urbà potent amb verd real i on s’encaixin equipaments. 
Afirma que comparteix aquesta primera idea de planejament, però no pas la visió de conservar 
algunes parts de l’edifici que segurament no tenen un valor urbanístic i patrimonial. Opina que 
cal posar en valor allò simbòlic, però que l’edifici no té en molts casos la qualitat per ser 
conservat o readaptat per a altres funcionalitats.  
D’altra banda, assenyala que el planejament no preveu un projecte que en aquests moments està 
a la cartera del Consorci d’Educació de Barcelona, que és la ubicació de l’escola a la cantonada 
del carrer Entença amb Rosselló. Demana a l’Ajuntament que es posi d’acord amb el Consorci 
respecte a aquesta qüestió. 
 
El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que està d’acord amb el Sr. Ardanuy i el Sr. Mòdol pel que fa a 
no conservar elements que no siguin patrimonials. D’altra banda, explica que comparteix amb 
el Sr. Blanco que no és bona idea fer habitatge en un lloc que havia estat una presó. Afirma que 
vota a favor de la proposta amb aquests matisos. 

La Sra. SANZ pregunta quin és el posicionament del Grup Municipal Demòcrata. 

La Sra. VILA manifesta que s’abstindran. 
 
El Sr. BLANCO afirma que el Grup Municipal de Cs també s’abstindrà.  

El Sr. MÒDOL obre un segon torn d’intervencions breus, atès que la tinenta d’alcalde vol 
tornar a fer ús de la paraula. 

La Sra. VILA manifesta que esperen que l’aprovació d’aquesta modificació de planejament no 
sigui una oportunitat més perquè el Govern expliqui un projecte que no existeix i en faci un ús 
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partidista, i que de cara al proper mandat tots siguin capaços d’establir un projecte que sigui el 
màxim de consensuat i que faci possible el sentiment majoritari que hi hagi, més enllà de les 
aproximacions més o menys conservadores des del punt de vista del patrimoni.  

El Sr. BLANCO afirma que els hauria agradat que es retirés el punt per facilitar el consens i 
evitar que les coses es facin de manera imposada. Manifesta que, atesa l’aprovació d’aquesta 
modificació del PGM, volen que es modifiquin les qüestions que ha comentat.  

El Sr. MÒDOL insisteix en el fet que s’està fent una aprovació inicial d’un document de 
planejament i que hi haurà temps per fer-hi modificacions i al·legacions i per assolir consensos. 
Afirma que el seu grup no vol posar pals a les rodes, sinó permetre que aquest projecte tan 
important tiri endavant.  

El Sr. VILLAGRASA demana al Govern que, quan demà obtingui el titular de premsa, expliqui 
molt bé el que s’aprova avui, de manera que els veïns no es pensin que d’aquí a dos mesos 
tindran equipaments, zona verda i habitatges a la Model.  
 
La Sra. SANZ agraeix els vots favorables i les abstencions, i explica que pren nota de totes les 
qüestions que s’han plantejat. Manifesta que es posaran a treballar de manera immediata per 
aconseguir tirar endavant aquest consens.  
D’altra banda, opina que el que hauria agradat als grups Demòcrata, de Cs i del PP és que 
aquesta modificació no tirés endavant per motius electoralistes. A més, lamenta que la Sra. Vila 
digui que amb aquesta aprovació volen «fer volar coloms» sobre el que passarà a la Model, 
quan fa molts mesos que hi treballen i els veïns saben perfectament quins són els compromisos 
del Govern a l’hora de tirar endavant els projectes. D’altra banda, remarca que qui es va fer una 
foto a dos mesos de les eleccions sense tenir cap acord tancat amb la Generalitat va ser 
l’alcalde Trias.  
Destaca que avui estan fent possible que allò que els veïns demanen des de l’any 2009 
esdevingui una realitat. Afirma que treballaran per fer-ho possible i incorporant les mirades que 
s’han plantejat.   

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila expressa l'abstenció del Grup 
Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa l'abstenció de Cs, el Sr. Coronas expressa 
l'abstenció d'ERC, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa expressa 
l'abstenció del PP, el Sr. Casas expressa l'abstenció de la CUP, el Sr. Ardanuy expressa el 
seu vot favorable i el Sr. Puigcorbé expressa el seu vot favorable. S'APROVA. 
 
c)  Proposicions 
 
V)  Part d'impuls i control 
 
a)  Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

56.-  (M1519/11157) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal 
reemprengui de forma urgent els treball de rehabilitació i restauració de l'edifici de l'Hivernacle 
del Parc de la Ciutadella, per tal de recuperar el monument i aturar-ne la seva degradació. 
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La Sra. VILA assenyala que el Grup Municipal Demòcrata va convocar aquesta setmana els 
mitjans per posar de manifest l’estat de degradació de l’Hivernacle, així com la inacció i la 
ineptitud del Govern municipal per gestionar qüestions importants de la ciutat. Destaca que el 
parc de la Ciutadella rep al voltant de 7 milions de visitants l’any i té un conjunt d’edificis amb 
valor patrimonial que expliquen la història de la ciutat i aporten valor al parc, com 
l’Hivernacle. Afirma que, per tant, no entenen que durant els quatre anys del mandat no s’hagi 
fet cap tipus d’intervenció en aquest edifici, com tampoc en d’altres que hi ha dins del parc, 
com el Castell dels Tres Dragons. Explica que aquesta iniciativa pretén compartir aquesta 
preocupació amb la resta de grups municipals perquè el Govern de la ciutat reprengui de 
manera urgent els treballs de rehabilitació i restauració de l’Hivernacle a fi de recuperar el seu 
aspecte monumental i frenar una degradació que és evident i que palesa la deixadesa del 
Govern. 

El Sr. ALONSO manifesta que des del Grup Municipal de Cs votaran a favor de la proposició i 
que els agradaria que el Govern aprofités aquest moment per explicar el Pla director del parc de 
la Ciutadella, del qual fa quatre anys que parla mentre que la realitat és que els edificis estan 
caient a trossos. 
 
El Sr. CORONAS explica que, quan s’entra al parc de la Ciutadella des del passeig de Picasso 
o el passeig Lluís Companys, en comptes de tenir la sensació alegre d’entrar a un dels espais 
més emblemàtics i especials de la ciutat, el que se sent és tristesa de veure com aquest 
patrimoni pateix un abandonament que fa que cada dia es degradi més, tant pel fet de no dotar-
lo d’un ús concret per activar-lo com pel mal estat de conservació en què es troba. Remarca que 
no es tracta només de l’Hivernacle, sinó també del Museu Martorell de Geologia, el primer 
edifici construït per ser un museu públic a la ciutat i que resta tancat des de l’any 2010, i el 
Castell dels Tres Dragons, que segueix sense cap ús des que se’n va anar el Museu de Ciències 
Naturals.  
Assenyala que fa mesos el Govern els va reunir per pensar un pla director per a la Ciutadella, 
però que tenen la sensació que, després d’aquell acte al Saló de Cròniques, això ha quedat en 
l’oblit. Explica que des del Grup Municipal d’ERC creuen que cal pensar la Ciutadella i els 
seus equipaments com un tot. Pel que fa a l’Hivernacle en concret, assenyala que és l’edifici 
més sensible de tots els que hi ha al parc i, al mateix temps, el que pateix més els efectes de 
l’abandonament i el deteriorament. Afirma que aquest edifici, construït per Josep Amargós i 
Samaranch el 1884 per a l’Exposició Universal de 1888 i declarat bé cultural d’interès local, fa 
molts anys que està abandonat i segueix dempeus en unes condicions deplorables que posen en 
risc la seva integritat física.   
Recorda que el 2015 es van començar unes obres de restauració que havien de permetre que 
l’Hivernacle recuperés la seva esplendor, però que l’empresa que s’ocupava de les obres va fer 
fallida i se li va haver de rescindir el contracte. Explica que el juny del 2016 es van iniciar els 
tràmits per tornar a licitar l’obra, però que, tres anys més tard, no en saben res. Manifesta que 
l’únic que saben és que, ateses les importants patologies detectades a l’estructura de ferro de 
l’edifici, es va haver de redefinir el projecte, però que l’única realitat evident a hores d’ara és 
que l’Hivernacle continua degradant-se sense que ningú hi faci res. Conclou que, per tot 
l’exposat, votaran favorablement la proposició. 

El Sr. MÒDOL afirma que des del Grup Municipal del PSC votaran a favor de la proposició 
que presenta el Grup Municipal Demòcrata, ja que creuen que és del tot escaient i que fins i tot 
seria oportú fer-la extensible a altres edificis del parc.  
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Explica que el que els agradaria escoltar avui del Govern és quin «pla B» amaga respecte a la 
Ciutadella, que no és el que el seu grup ha proposat ni el que es va reflexionar a la taula que hi 
va haver sobre la Ciutadella, i que segurament té a veure amb enfonsar definitivament tot 
aquest entorn, on cauen a trossos els edificis patrimonials catalogats i el Zoo es troba en estat 
d’abandonament.  
Manifesta que des del 28 de maig del 2018 tenen una imatge sobre el futur de la Ciutadella que 
bàsicament consisteix a pintar de verd l’existent, sense cap informació afegida. Afirma que els 
agradaria saber quina és la intenció real i la perspectiva de futur del Govern de BC respecte a 
tot aquest sector, on no s’ha fet res en els quatre anys de mandat.  
 
El Sr. VILLAGRASA manifesta que des del Grup Municipal del PP votaran favorablement la 
proposició perquè comparteixen que el parc de la Ciutadella pateix en general un deteriorament 
força preocupant. Assenyala que, a més, és un espai on hi ha manters i venda il·legal. Pel que fa 
a l’Hivernacle, afirma que segurament l’origen del problema es remunta a l’any 2005, quan 
l’Ajuntament no va renovar la llicència que li donava un ús d’una certa qualitat, atès que hi 
havia concerts i serveis de restauració que donaven un valor afegit al parc. Explica que, des del 
2010, el seu grup ha presentat diverses propostes per recuperar l’Hivernacle en aquesta línia de 
donar-hi un ús. Opina que si els equipaments de la Ciutadella tinguessin un ús cultural, d’oci i 
de trobada, segurament el parc milloraria i esdevindria un espai de convivència, veïnal i 
familiar que s’està perdent.  

El Sr. CASAS explica que des del Grup Municipal de la CUP donaran suport a la proposició, 
entre altres coses perquè també tenien previst presentar una proposta per recuperar l’Hivernacle 
i donar-li l’ús que tenia originàriament, vinculat al món de les plantes i de les flors. Afirma que, 
fins i tot, volien enllaçar-lo amb el Viver de Tres Pins, a fi que entre Parcs i Jardins i 
l’Hivernacle tornessin a fer activitats que s’havien fet antigament a l’Hivernacle, com ara 
l’exposició d’orquídies. 

El Sr. MÒDOL constata que els regidors adscrits han abandonat la sessió i, per tant, no 
intervindran.  

La Sra. SANZ opina que la proposició «fa volar coloms», ja que seria poc creïble que el 
Govern digués que farà un projecte i rehabilitarà l’Hivernacle de manera immediata. Assenyala 
que aquesta qüestió s’ha abordat des de l’inici del mandat en diferents espais, perquè no es 
tracta només d’una qüestió urbanística, sinó també de garantir i tirar endavant usos que donin 
vida a aquests espais i que els vinculin a un projecte global.  
Explica que s’estan acabant de concretar les línies estratègiques del Pla director del parc de la 
Ciutadella, que s’ha fet de manera coparticipada i que implica moltes coses del Zoo, així com la 
imatge que ha esmentat el Sr. Mòdol. Pel que fa a aquesta imatge, remarca que no es tracta 
només de pintar de verd, sinó d’interconnectar els eixos verds existents a la ciutat i abordar la 
funcionalitat del verd en l’arquitectura i en la transformació urbana de la ciutat. Assenyala que 
estan treballant amb diferents fundacions, amb la Universitat Pompeu Fabra i amb els 
responsables del Pla estratègic, i que hi ha moltes qüestions que es podran començar a 
desenvolupar a partir d’ara.  
Recorda que en el mandat anterior va ser molt exigent amb el tinent d’alcalde Antoni Vives pel 
que fa a la creació d’un espai on es pogués parlar del Pla director, però que mai no es va 
generar aquest espai, mentre que ara existeix.  

Finalment, explica que estan acabant de redactar un projecte executiu que identifica les 
patologies estructurals de l’Hivernacle de cara a poder-lo restaurar a partir del proper mandat.  



 

Ref:  CCP 3/19 Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 39

La Sra. VILA afirma que demanar qualsevol cosa a l’actual Govern municipal és «fer volar 
coloms», tenint en compte que diverses iniciatives que han obtingut consens i suport no han 
vist la llum durant aquest mandat. Explica que des del Grup Municipal Demòcrata han plantejat 
aquesta proposta amb la voluntat de posar de manifest una necessitat i una urgència que té la 
ciutat, i que a més compta amb el suport unànime de tots els grups de l’oposició.  
Manifesta que ara han tornat a sentir un discurs buit de contingut per part del Govern, al qual 
retreu la manca d’un projecte global de verd per a la ciutat. Remarca que la Ciutadella havia de 
ser un dels centres neuràlgics per rebre corredors verds i distribuir-los per gran part de la ciutat, 
però que no han vist res de tot això al llarg del mandat. D’altra banda, afirma que comparteix 
que qualsevol projecte vinculat a l’Hivernacle també ha de tenir un contingut relacionat amb la 
infraestructura del verd. Assenyala que, per exemple, la ciutat té un jardí botànic modern on hi 
succeeixen coses, es fa formació i s’evidencia l’interès de la ciutadania per visitar-lo, i que 
l’Hivernacle també hauria de formar part del model de verd que hauria de tenir el Govern per a 
la ciutat. Demana al Govern que, a l’hora de treballar i de projectar la infraestructura verda, 
sigui més creatiu i fructífer, en comptes de generar superilles ermes on no hi passa res i no hi ha 
vida. 
Manifesta que, atès que hi ha molts grups que se senten partícips d’aquest projecte, esperen que 
en el proper mandat hi hagi un projecte de consens i es pugui posar en valor aquest patrimoni i 
donar-li uns usos. Explica que, tenint en compte que l’altre dia la Sra. Pin deia que el Govern 
no volia turisme de creueristes, vol preguntar al Govern quina oferta patrimonial ofereix de 
cara a un altre tipus de turisme, si deixa degradar el patrimoni d’un espai tan visitat com el parc 
de la Ciutadella. 
 
El Sr. ALONSO lamenta que, després de quatre anys, la resposta de la tinenta d’alcalde davant 
el deteriorament d’uns edificis històrics amb valor patrimonial sigui que està molt contenta que 
ara hi hagi una taula de debat i que s’està començant a fer un projecte. Afirma que s’han perdut 
quatre anys per donar a tota la zona del parc de la Ciutadella l’impuls que mereix, i que no 
tenen cap esperança que el Govern municipal actual hi faci alguna cosa en els propers mesos.  

El Sr. CORONAS assenyala que el que acaba de dir la Sra. Sanz s’assembla molt al que li va 
dir a ell en el mandat anterior a Horta-Guinardó quan parlaven del Palau del Laberint, en el 
sentit de deixar sempre aquest tipus d’intervencions per al proper mandat. Afirma que és 
evident que rehabilitar costa diners, però que si els restauradors no es posen a treballar, 
acabaran desapareixent espais com l’Hivernacle o el Palau del Laberint.  

El Sr. MÒDOL remarca que l’Hivernacle és un indici de l’estat de degradació que pateix tot 
aquest entorn. Manifesta que els hauria agradat sentir quin era el pla immediat d’intervenció 
sobre aquesta peça i quins plans té l’equip de Govern per al futur de la Ciutadella, però que no 
han obtingut resposta. D’altra banda, demana que no es confongui la Regidoria de Patrimoni 
amb el manteniment del patrimoni d’edificis de l’Ajuntament.  

El Sr. VILLAGRASA afirma que el Govern municipal ha disposat de quatre anys per recuperar 
la Ciutadella i l’Hivernacle, i l’únic que ha aconseguit en aquest temps és el tancament del Zoo 
en un futur proper.   
Assenyala que en el pressupost del 2018 hi ha una partida de 80.000 euros per a la restauració 
de l’Hivernacle, i pregunta què s’ha fet amb aquest import. 
 
El Sr. CASAS declina fer una segona intervenció. 
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La Sra. SANZ expressa el vot favorable del Govern.  

La Sra. VILA agraeix el suport unànime a la proposició. 
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC. la Sra. Vila 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP i el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP. 
S'APROVA. 
 
Del Grup Municipal Cs: 
 

57.-  (M1519/11143) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el Govern 
municipal presenti un pla d'acció urgent per a millorar el nivell de qualitat de les aigües del 
litoral barcelonès i recuperar la qualificació de "Banderes blaves". En concret el pla haurà 
d'incloure accions per: - Millorar les infraestructures de sanejament de la ciutat per tal de reduir 
el vessament de contaminants en dies de pluja. - Reforçar els serveis de neteja tant a les platges 
com a les aigües. - Impulsar campanyes de conscienciació per impulsar un ús cívic de les 
platges, en col·laboració dels diferents sectors econòmics que desenvolupin la seva activitat al 
litoral. - Impulsar i col·laborar en les campanyes de neteja del litoral i dels fons marins que 
sorgeixen de les entitats de la societat civil. - Impulsar campanyes per a reduir el consum de 
plàstics. 

 
El Sr. ALONSO manifesta que des del Grup Municipal de Cs estan absolutament compromesos 
a lluitar contra la contaminació de les aigües del litoral barceloní i volen preservar el mar 
Mediterrani i la seva biodiversitat i unes platges netes, cosa que no és fàcil per l’ús intensiu que 
tenen les platges de la ciutat. 
Recorda que l’any passat la ciutat va perdre diverses banderes blaves, que mesuren la qualitat 
de les platges, a causa de la pèrdua de qualitat de les aigües del litoral. Afirma que això és una 
molt mala notícia i que cal prendre mesures decidides per revertir aquesta situació. Explica que 
la proposta que presenten demana un pla d’acció urgent per millorar el nivell de qualitat de les 
aigües del litoral barceloní i recuperar la qualificació de banderes blaves de les seves platges, i 
detalla les cinc línies de treball que planteja la proposició pel que fa a aquest pla. Destaca que 
tots els grups municipals estan d’acord en la necessitat de salvaguardar el mar Mediterrani, 
però que falta adoptar mesures que siguin realment efectives. 
 
La Sra. VILA expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata. Manifesta que, en 
primer lloc, volen fer un reconeixement a tota la tasca que es fa des de BCASA, com a 
operador municipal responsable de les platges barcelonines i de moltes de les infraestructures 
que hi ha a les platges de la ciutat. Recorda que BCASA és un organisme de l’Ajuntament que 
va néixer durant el mandat anterior i que s’ocupa del cicle de l’aigua. Destaca que es tracta 
d’un instrument molt valuós que permet fer previsions a mitjà i a llarg termini amb unes 
infraestructures molt costoses i poc visibles per a la ciutadania, però que són fonamentals, 
tenint en compte la geografia de Barcelona, situada en un pla, amb molta aigua que baixa de la 
serra de Collserola per desembocar al mar i la presència de dos rius. Assenyala que el fet que 
una administració tingui el control de la governança d’una infraestructura pública com és una 
platja aporta resultats de molta qualitat i un coneixement que queda en l’Administració pública, 
que després pot treballar amb la iniciativa privada. En aquest sentit, afirma que defensen aquest 
model de governança com un model reeixit. 
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Remarca que, a banda de la importància de la consciència cívica, cal seguir treballant perquè hi 
hagi una coordinació de tots els serveis per mantenir la qualitat de les platges i, també, per 
reduir els plàstics. En relació amb això, afirma que s’ha d’apostar pels envasos retornables i 
evitar que les platges siguin un abocador, tot i la feina que es fa diàriament perquè estiguin 
netes.  
Es refereix al repte del canvi climàtic i els seus possibles efectes a les platges de Barcelona, que 
podrien arribar a desaparèixer si no s’actua a temps, conjuntament amb la ciutadania. Destaca 
que tant les institucions i la societat civil organitzada com la ciutadania en general s’han de 
conscienciar per salvar les platges i altres infraestructures que es poden veure afectades pel 
canvi climàtic. 
Afirma que, per tant, hi ha molta feina a fer en relació amb les platges de la ciutat, i que aquesta 
ha de ser una feina contínua de tots els governs que es vagin succeint a l’Ajuntament. 
Manifesta que creuen que aquesta iniciativa s’inscriu en aquesta línia de treballar pel consens i, 
per tant, hi donaran suport.  
 
El Sr. CORONAS destaca que les platges són un espai estimat i molt utilitzat per la ciutadania 
de Barcelona, però també per les persones que visiten la ciutat, i que any rere any han tingut un 
èxit que s’ha anat consolidant. Afirma que això també ha estat possible per la seva qualitat i pel 
bon estat de les aigües. Recorda que el 1996 la ciutat va obtenir per primer cop la bandera blava 
a tres platges, però que sobretot va ser el 2013 quan totes les platges de Barcelona van gaudir 
de la distinció de la bandera blava. Assenyala que des d’aleshores les platges de Barcelona han 
anat perdent progressivament aquesta distinció: la de Llevant el 2015, la de Somorrostro el 
2016, i les de Nova Icària i la Barceloneta l’any passat. Afirma que això fa que enguany només 
quatre platges tinguin la màxima distinció de qualitat, que és una situació semblant a la de l’any 
1996.  
Explica que, tot i que hi ha factors climatològics que afecten la qualitat de l’aigua i que la 
pèrdua de la bandera blava no significa que les aigües d’una platja no siguin de qualitat, al 
Grup Municipal d’ERC els preocupa la pèrdua progressiva de banderes blaves a les platges de 
la ciutat, a diferència del que succeeix a la resta del litoral català, on augmenten. Manifesta que, 
per tant, votaran favorablement la proposició que presenta el Grup Municipal de Cs per tal que 
s’impulsin les mesures que siguin necessàries per millorar el manteniment de les platges i la 
qualitat de les seves aigües. 
 
El Sr. MÒDOL expressa el suport del Grup Municipal del PSC al pla d’acció que planteja la 
proposició. Assenyala que, de fet, ja van fer una pregunta en aquest mateix sentit el maig del 
2018, i creuen que és preocupant que les platges de Nova Icària i la Barceloneta hagin perdut la 
bandera blava. Explica que, quan ha estat preguntat per aquesta qüestió, l’equip de Govern ha 
dit que es devia a la qualitat de l’aigua en aquestes platges, que va ser bona però no excel·lent a 
l’estiu del 2017. Opina, però, que no només es tracta de parlar de la qualitat de les aigües, que 
té molt a veure amb el sanejament, sinó també de la qualitat de la sorra, que té a veure amb el 
civisme. Afirma que, per tant, pensen que en el marc d’aquest pla d’acció també convindria 
incorporar un pla de civisme respecte a l’ús de les platges en tot aquest sector.  
Pregunta al Govern quin tipus de contaminants han fet que la qualitat no sigui excel·lent sinó 
únicament bona; si l’origen de la contaminació són els col·lectors interceptors; si fan falta més 
dipòsits antidescàrrega; si els col·lectors interceptors del fons marítim estan en bon estat; si 
s’aspira a recuperar aquestes banderes blaves, i quines actuacions preveu en aquest sentit.  

El Sr. VILLAGRASA expressa el suport del Grup Municipal del PP a la proposició. Remarca 
que la pèrdua de banderes blaves a les platges de Barcelona contrasta amb l’augment de 
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banderes blaves a la resta de Catalunya fins a 101. Manifesta que, si volen estar orgullosos de 
les platges de la ciutat i que els barcelonins continuïn anant-hi i no tinguin la sensació que les 
platges d’altres municipis de la costa són millors, cal fer-ne un bon manteniment i treballar per 
recuperar les dues banderes blaves que s’han perdut i intentar aconseguir-ne alguna més. 
 
El Sr. CASAS assenyala que la qualificació de bandera blava no només té relació amb l’aigua o 
la sorra d’una platja, sinó també amb els serveis turístics que ofereix, com les guinguetes i els 
lavabos. A més, explica que un dels motius pels quals es va perdre el distintiu de la bandera 
blava van ser les tempestes que es van produir durant un temps, que es van emportar la sorra.  
Opina que, no obstant això, l’Ajuntament hauria de començar a complir el pla de la xarxa de 
clavegueram i completar la construcció de tot el que sigui necessari. A més, remarca que són 
moltes les organitzacions que controlen l’estat de les platges, com BCASA, Parcs i Jardins, 
l’Àrea Metropolitana, la Guàrdia Urbana i BCNeta.  
Manifesta que des del Grup Municipal de la CUP s’abstindran perquè entenen que la proposta 
respon més a la preocupació que els turistes no trobin les platges en prou bon estat durant la 
temporada de platja que no pas a la petjada ecològica. 
 
El Sr. XIMENO assenyala que les banderes blaves s’atorguen en funció d’un paquet de 26 
serveis i la qualitat de l’aigua, i que aquesta no es refereix només a l’últim any, sinó que és un 
percentil de balanç dels darrers quatre anys. Afirma que es recuperarà la bandera blava a la 
Barceloneta, però que probablement no es podrà recuperar la de Nova Icària, no pels serveis, 
sinó per la qualitat de l’aigua durant uns dies en què va ser bona però no excel·lent. D’altra 
banda, explica que a la platja de Llevant prefereixen mantenir la platja de gossos que obtenir la 
bandera blava. Afirma, però, que estan molt d’acord a seguir treballant per tenir el màxim 
possible de banderes blaves.  
Pel que fa al pla d’acció, explica que estan tancant el Pla director integral de sanejament i el Pla 
tècnic per a l’aprofitament de recursos hídrics alternatius, i que, a més a més, estan treballant en 
dos projectes de recerca i innovació i transferència tecnològica. Manifesta que, si es 
compleixen aquests plans, es podrà abordar el sanejament.  
Explica que, des de la temporada del 2018, hi ha en marxa el Pla d’acció de platges, on hi ha 
tots els operadors, dirigits per BCASA, i que inclou 39 actuacions per a la millora de les platges 
des de diversos punts de vista. Pel que fa a la millora de la qualitat de la neteja, afirma que ja 
han tancat el pla del 2019 amb els equips municipals. Destaca que, si l’any passat ja van 
allargar els torns de les embarcacions fins a les 18 h, el 2019 es proposa estendre l’activitat 
d’aquest servei fins a les 21.30 h. A més, explica que es tornarà a activar el servei de recollida 
de residus a la zona de trencant que es va crear l’any passat, amb una brigada de tres persones, i 
que es posaran dispositius per retenir residus a tots els col·lectors. Així mateix, assenyala que 
es faran treballs conjunts de retirada de residus amb un gran nombre d’entitats, com Youtuba, 
Drapart, WWF, Retorna, «No más colillas en el suelo» o Barcelona Zero Waste Barcelona, 
entre moltes altres. Es refereix també al projecte «Ciència ciutadana», a la intensificació de les 
accions per a la sostenibilitat de la platja, a la senyalització dels valors naturals de la platja, a 
l’obligació de vasos retornables a les guinguetes en els contractes i a la reducció dels espais de 
para-sols, entre altres elements del pla. Assenyala que posaran aquest pla a disposició de tots 
els grups municipals i que estan totalment d’acord a consolidar-lo i intensificar-lo.  

El Sr. ALONSO agraeix l’ampli suport a la proposició, i manifesta que esperen que amb el 
conjunt d’accions que es plantegen es pugui assolir l’objectiu de millorar la qualitat de les 
aigües de les platges de la ciutat.    
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La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP i el Sr. Casas expressa l'abstenció de la CUP. S'APROVA. 
 
Del Grup Municipal ERC: 

58.-  (M1519/11154) La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el govern 
municipal a: 1.- Definir, entre les diverses ubicacions possibles d’acord amb el planejament 
urbanístic, quina serà la ubicació definitiva de l’Escola Entença abans d’acabar el mandat. 2. 
Concretar els terminis del trasllat de l’escola provisional al nou emplaçament dels carrers de 
Comte Borrell i Buenos Aires. 3. En cas que es confirmi el nou emplaçament provisional, 
assegurar que aquest és un espai prou saludable, ampli i segur. I desenvolupar un pla de 
seguiment mediambiental, tenint en compte els elevats nivells de contaminació atmosfèrica i 
acústica de la zona. 

 
El Sr. CORONAS manifesta que l’escola Entença ha hagut de patir des del seu naixement, a 
mitjan mandat, un reguitzell de problemàtiques vinculades tant amb la seva ubicació 
provisional com amb la seva ubicació definitiva, evidenciant els problemes d’espai per a 
equipaments que pateix el districte de l’Eixample. Explica que en principi s’havia de projectar 
a l’espai que actualment ocupa l’antiga presó Model i de manera provisional als mòduls que hi 
ha a l’Escola Industrial, un primer episodi que no va estar exempt de polèmica per la manca 
d’espai i per les queixes dels clubs esportius de l’Escola Industrial. Assenyala que, al cap de 
pocs mesos, la polèmica va augmentar en plantejar-se la ubicació definitiva de l’escola a 
l’edifici en litigi judicial del carrer Londres amb Villarroel, un espai que no complia els 
requisits mínims per ser una escola d’infantil i primària. Recorda que finalment, davant la 
revolta de la comunitat educativa, el Govern municipal va acabar retirant aquesta proposta. 
Explica que, a partir d’aleshores, es va tornar a plantejar com a emplaçaments definitius tant 
l’espai de la Model com l’Escola Industrial, amb una clara preferència per la segona opció. 
Afirma, però, que en paral·lel ha aparegut una nova problemàtica, que és que l’emplaçament de 
l’Escola Industrial té a menys de 15 metres una subestació elèctrica que supera els nivells 
mínims de camps electromagnètics recomanats per a la salut. Manifesta que, davant d’aquesta 
nova conjuntura, l’Associació de Famílies d’Entença reivindica una nova ubicació provisional, 
així com la concreció de la ubicació definitiva de l’escola.  
Explica que la darrera notícia que tenen és que l’Ajuntament de Barcelona està negociant amb 
l’Hospital Clínic poder construir de manera definitiva l’escola Entença al solar comprès entre el 
mercat del Ninot i l’hospital, on també s’ha de construir la caserna de bombers, actualment 
instal·lada provisionalment al parc de Joan Miró. Afirma que també saben que de manera 
provisional es traslladaran els mòduls a la cruïlla entre els carrers Comte de Borrell i Buenos 
Aires. 
Manifesta que des del Grup Municipal d’ERC consideren que el primer que caldria fer és 
definir una vegada per totes la ubicació definitiva de l’escola Entença i, en segon lloc, concretar 
els terminis del trasllat de l’escola provisional a Buenos Aires-Borrell. Explica que, en cas que 
es confirmi el nou emplaçament, caldria també assegurar que és un espai prou saludable, ampli 
i segur, i desenvolupar un pla de seguiment mediambiental, tenint en compte els nivells de 
contaminació atmosfèrica i acústica que hi ha en aquesta zona. 
 
La Sra. VILA opina que la història de l’escola Entença és una acumulació de despropòsits, però 
que el «pecat original» és posar en marxa un centre educatiu sense saber quina en serà la 
ubicació definitiva. Explica que el Govern municipal construeix barracons sense saber on 
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aniran definitivament les escoles i això genera unes expectatives a les famílies que després es 
veuen frustrades. Afirma que això és una greu irresponsabilitat i una manera de fer amb la qual 
el Grup Municipal Demòcrata no hi està gens d’acord. Subratlla que les escoles han d’estar ben 
construïdes i ben planificades, ja que tenen una implicació directa sobre la formació de la 
ciutadania. 
Explica que creuen que l’escola Entença ha patit aquesta manca de planificació i això ha anat 
generant diversos problemes. Assenyala que sembla que hi ha un informe que diu que l’escola 
no pot estar tan a prop d’una subestació elèctrica, però que després s’ha negat l’existència 
d’aquest estudi i s’ha dit que sí que es podia ubicar l’escola en aquest lloc fins que no hi hagués 
l’escola definitiva, provocant així una inseguretat total en les famílies des del punt de vista de 
la salut pública. Assenyala que, a més de la inseguretat, hi ha el problema del futur d’aquest 
projecte educatiu. En aquest sentit, afirma que no es pot donar solidesa a una escola si no té una 
ubicació i, per tant, no pot desenvolupar el seu projecte educatiu d’una manera seriosa i a llarg 
termini.  
Conclou que no es pot jugar amb l’educació i que, per tant, donen ple suport a la ubicació 
definitiva al costat del Mercat del Ninot i a la nova ubicació temporal que s’ha trobat, i que 
esperen que això serveixi per desencallar la situació. 
 
El Sr. BLANCO explica que des del Grup Municipal de Cs creuen que el que planteja la 
proposició és raonable i, per tant, hi votaran favorablement. Assenyala que en la intervenció del 
Sr. Coronas una de les paraules que més s’ha repetit és «provisional» en relació amb les 
instal·lacions escolars, cosa que consideren que és una xacra. Afirma que l’Ajuntament fa 
polítiques d’emergència en matèria d’equipaments posant pegats per fer front a situacions 
sobrevingudes, com és el cas de l’escola Entença i altres centres escolars de la ciutat com La 
Maquinista, que continuen en emplaçaments provisionals, en comptes de fer autèntiques 
polítiques de planejament urbà i d’equipaments educatius. Opina que des de l’Ajuntament no 
poden permetre que es normalitzi i s’estengui el costum de situar equipaments en barracons 
provisionals, que hauria de ser una mesura excepcional.  
Explica que el sorprèn que la Sra. Vila exigeixi emplaçaments definitius, quan la Generalitat 
forma part del Consorci d’Educació i té la competència en aquest àmbit. En aquest sentit, 
afirma que hi ha una responsabilitat compartida: de la Generalitat per no invertir a la ciutat, i de 
l’Ajuntament per falta d’iniciativa i de capacitat de gestió, i per no tenir clares quines són les 
prioritats.  

El Sr. MÒDOL manifesta que des del Grup Municipal del PSC comparteixen la preocupació de 
donar una solució a la situació d’aquesta escola i l’esperit de la proposta, a la qual donaran 
suport. Assenyala, però, que es tracta d’una situació molt complicada i que, per això, creuen 
que els terminis fixats per donar compliment a la proposta són necessaris però poc probables. 
Remarca que estan parlant de dos trasllats d’una escola, la provisional i la definitiva, i que a 
més tenen un impacte sobre el lloc on s’implementin. En relació amb això, assenyala que 
l’emplaçament de l’escola al solar que hi ha al costat de l’Hospital Clínic pot ser problemàtic 
per les expectatives de creixement que té aquest centre hospitalari. Afirma que, tanmateix, això 
no significa que el Govern no hi hagi d’esmerçar tots els esforços que siguin necessaris.  

El Sr. VILLAGRASA opina que el problema no és traslladar una altra vegada de forma 
provisional l’escola Entença, sinó que tingui una ubicació definitiva. A més, explica que 
comparteix amb el Sr. Blanco que hi ha una responsabilitat compartida de l’Ajuntament, que ha 
de buscar els espais, amb el Govern de la Generalitat, que té la competència de construir les 
escoles públiques.  
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Afirma que els canvis constants d’ubicació no són el més idoni per a una escola i els seus 
usuaris i que, per tant, votaran favorablement la proposició. Insisteix, però, que cal parlar ja de 
la ubicació definitiva de l’escola i del calendari per a la seva construcció per part de la 
Generalitat. 

El Sr. CASAS explica que des del Grup Municipal de la CUP voten a favor de la proposició 
perquè, en definitiva, recull el que demanaven les persones que es van manifestar recentment 
en relació amb l’escola. 
 
La Sra. SANZ manifesta que des del Govern donen suport a la proposició, ja que estan 
totalment compromesos a buscar una solució definitiva per a la ubicació de l’escola Entença i, a 
més a més, a agilitzar tots els tràmits i processos per a la construcció de l’escola provisional. 
Explica que des d’Urbanisme han estat treballant molt estretament amb la tinenta d’alcalde de 
Drets Socials i d’Educació, la Sra. Ortiz, i amb l’equip del Consorci d’Educació sobre aquest 
tema, i saben que la solució no depèn d’una sola administració o d’un sol actor.  
Recorda que l’Eixample és una de les zones més denses i amb menys espai lliure per poder fer 
equipaments i que, per tant, és molt important recollir tots els espais que queden buits per poder 
plantejar la ubicació definitiva del centre. Explica que la proposta d’ubicació provisional és el 
carrer Comte Borrell amb Buenos Aires i avinguda Sarrià, mentre que s’estan valorant diferents 
alternatives per a la seva ubicació definitiva. Afirma que bàsicament n’hi ha dues, i que estan 
relacionades amb el que pugui passar amb l’Hospital Clínic i l’Escola Industrial, que són dels 
pocs espais que queden disponibles per ubicar equipaments en aquest àmbit.  
Explica que des de l’Ajuntament fa molt temps que parlen amb l’Hospital Clínic perquè hi ha 
un solar al costat del carrer Provença que no està en ús i que s’està retenint per a futures 
possibles ampliacions, cosa que condiciona el futur de l’escola. A més, assenyala que també hi 
ha una sentència sobre la caserna de bombers que té relació amb tot això. Manifesta que, 
tanmateix, estan satisfets del fet que la Generalitat i l’Hospital Clínic hagin acceptat participar 
en la taula de treball que l’Ajuntament va proposar per poder estudiar les diverses hipòtesis i 
situacions. D’altra banda, remarca que, a banda de cercar l’espai per ubicar l’escola, també cal 
tenir en compte la seva construcció, que és responsabilitat de la Generalitat.  
Pel que fa al calendari, afirma que no depèn només de l’Ajuntament sinó que l’han de treballar 
amb la resta d’administracions, especialment amb els departaments de Salut i d’Educació de la 
Generalitat.  
Finalment, agraeix la proposició, que creu que expressa la màxima disponibilitat del Grup 
Municipal d’ERC per assolir un acord entre totes les administracions. 
 
El Sr. CORONAS agraeix el suport unànime a la proposició. Explica que és cert que la 
construcció de l’escola és competència del Consorci d’Educació, on la Generalitat té la majoria, 
però que per fer-la necessita saber el solar definitiu on s’ubicarà. Assenyala que, en cas que no 
sigui possible construir-la en el solar esmentat, no s’ha de descartar cap de les opcions que 
podrien donar solució a la ubicació de l’escola. En aquest sentit, recorda que no fa gaire van fer 
una modificació del PGM per poder expropiar sòl d’equipament privat.  

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP i el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP. 
S'APROVA. 
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Del Grup Municipal PSC: 
 

59.-  (M1519/11137) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Que el Govern 
municipal faciliti als veïns i veïnes del carrer Independència les dades dels sonòmetres existents 
a l'entorn. - Que el Govern municipal faciliti als veïns i veïnes del carrer Independència les 
dades de trànsit (IMD mitjana i IMD en hora punta) dels darrers anys al carrer Independència, 
així com les simulacions de trànsit existents de l'àmbit: en la situació anterior a la implantació 
de la superilla del Poblenou i de l'esquema de mobilitat recentment implantat; de la situació 
actual; i de la situació previsible un cop finalitzin les obres de la plaça de les Glòries. - Que el 
Govern municipal dugui a terme, en el termini d'un mes, la implantació de mesures per a la 
reducció del trànsit induït al carrer Independència arran de la reordenació de la plaça de les 
Glòries i la implantació de la superilla del Poblenou, reduint de forma immediata un dels quatre 
carrils de circulació, implantant cartells que permetin re-distribuir el trànsit, i desviant els 
autobusos discrecionals que actualment circulen i fan parada en aquest carrer. - Que el Govern 
municipal instal·li, en el termini d'un mes, un punt de mesura de contaminació de l'aire al carrer 
Independència, donant transparència a les dades obtingudes. 

 
El Sr. MÒDOL saluda els veïns del carrer Independència que assisteixen a la sessió, i assenyala 
que aquesta proposició és un nou exemple d’iniciativa en la qual parlen de problemes que han 
detectat al territori i en nom de gent que s’ha adreçat al seu grup.  
Manifesta que, fruit de la transformació urbanística de la plaça de les Glòries, i en concret de la 
modificació que va patir el projecte en el mandat anterior, els veïns del carrer Independència 
han passat de viure en un carrer que era més aviat tranquil dins la trama de l’Eixample a tenir 
un carrer principal pel que fa a la mobilitat. Explica que les conseqüències de fer un parc molt 
gran i suprimir dos vials interiors, i l’eliminació de la continuïtat del carrer Diputació, han fet 
que el trànsit es carregui en aquest àmbit concret de la ciutat. Afirma que els grans projectes 
urbanístics impliquen aquest tipus d’afectacions, però que, com a mínim, s’haurien pogut 
explicar i intentar evitar. Assenyala que no es pot canviar el fet que en grans intervencions 
sempre hi ha efectes positius a escala de ciutat i efectes menys positius sobre l’entorn 
immediat, però que demanen a l’equip de Govern i als tècnics municipals que s’acompanyi les 
persones afectades i es miri de pal·liar, en la mesura del possible, els efectes del soroll i del 
trànsit intens que pateixen.  
Precisa que sol·liciten que es donin als veïns les dades de mobilitat a la zona i se’ls justifiqui el 
benefici per a la ciutat d’aquesta intervenció, així com els inconvenients que té per als veïns 
més propers; que se’ls expliqui a partir de quins estudis de mobilitat es va decidir aquest canvi 
en el mandat anterior, i sobretot que es pensi conjuntament amb ells com es pot reduir 
l’impacte que està produint aquesta transformació. En relació amb això, manifesta que li consta 
que ja s’han presentat algunes propostes en alguna trobada amb tècnics municipals.  
Assenyala que actualment una part del trànsit és induïda pel fet que encara no hi ha el túnel de 
la Gran Via, així com per la superilla del Poblenou. Afirma que, sent realistes, aquesta situació 
pot canviar una mica però no molt, però que els agradaria que s’expliqués als veïns quin és 
l’escenari de futur i quines mesures es pensen emprendre des de l’Administració per compensar 
o fer minvar l’efecte negatiu del pas del trànsit per aquest carrer.  

La Sra. VILA remarca que en mobilitat tot són vasos comunicants, i que la decisió 
d’implementar la superilla al lloc on es troba, tenint en compte l’envergadura de les obres de 
l’avinguda Meridiana, té unes implicacions enormes sobre el territori. Afirma que la frontera 
que tots han treballat per desarticular és, amb les obres, una ferida encara més oberta i que per 
això és important agilitzar i acabar les obres. En relació amb això, recorda que l’actual Govern 
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va aturar les obres a l’inici del seu mandat, allargant així l’agonia i el patiment dels veïns. A 
més, opina que el fet que hi hagi determinats carrers del Poblenou amb restriccions de trànsit 
provoca un cúmul de circumstàncies que agreugen la situació.  
Explica que en una ciutat tots són conscients que han de patir afectacions, però que d’una 
Administració s’espera que escolti els ciutadans i els expliqui els pros i contres de les 
actuacions. Afirma que, si es demanen sonometries i altres dades, l’Administració ha de ser 
transparent i facilitar aquesta informació, ja que els veïns tenen dret a tenir-la. A més a més, 
opina que l’Administració també ha de tenir la capacitat de trobar solucions alternatives a la 
situació actual.  
Manifesta que des del Grup Municipal Demòcrata donaran suport a aquesta iniciativa, i 
pregunta al Govern com pensa donar resposta als veïns i veïnes que avui els acompanyen i 
altres afectats. Explica que el seu grup també ha parlat amb la plataforma de veïns afectats i que 
bàsicament sempre ha demanat el mateix: transparència, que s’atengui els veïns i veïnes i que 
es plantegin solucions factibles a curt termini perquè la situació ja és força insostenible.  

El Sr. BLANCO saluda els veïns del carrer Independència que són a la sala. Afirma que la 
situació del trànsit en aquest carrer és lamentable i posa de manifest una cosa que ja fa temps 
que denuncien des del Grup Municipal de Cs, que és que només posar barreres al cotxe no 
redueix necessàriament el trànsit de vehicles, sinó que sovint té l’efecte contrari i empitjora els 
carrers de l’entorn. Recorda que ho han dit moltes vegades, en casos com el projecte del 
tramvia, els carrils bici a l’avinguda Pau Casals, o la superilla del Poblenou. Afirma que el 
Govern municipal no els ha fet mai cas i continua cometent els mateixos errors, com en el cas 
de l’anunci recent del projecte de reforma de Via Laietana, que tampoc no es basa en cap estudi 
de mobilitat de la ciutat i en el qual pretén suprimir tres carrils de trànsit, de manera que el 
trànsit que acullen aquests carrils haurà de passar per algun altre carrer. Opina que el Govern 
no té en compte les conseqüències que aquestes modificacions provoquen en el conjunt de la 
ciutat, i que aquestes modificacions es basen simplement en les bones intencions d’algunes 
entitats que comparteixen amb ells el desig de reduir el trànsit i la contaminació a Barcelona. 
Remarca, però, que no totes les mesures són efectives i que, fins i tot, algunes poden ser 
contraproduents.  
Manifesta que, des d’aquest punt de vista, volen tornar a reclamar el desmantellament de la 
superilla del Poblenou, atès que va ser una decisió basada en un impuls poc meditat, i no pas en 
estudis fiables. En relació amb això, assenyala que els estudis que ara reclama el Grup 
Municipal del PSC podrien demostrar que aquesta actuació ha ocasionat perjudicis al carrer 
Independència o a altres carrers de l’entorn, però que aquests estudis s’haurien d’haver fet 
abans de la implementació de la superilla i no pas després, quan ja és massa tard.  
Afirma que, en qualsevol cas, votaran a favor de la proposició. 

El Sr. CORONAS explica que des del Grup Municipal d’ERC comparteixen la preocupació per 
la situació del trànsit que viuen alguns dels carrers de la ciutat i les conseqüències negatives 
que se’n deriven per a la salut de veïns i veïnes, com en el cas del carrer Independència. 
Assenyala que les obres de Glòries són segurament el principal problema que afecta 
directament aquest carrer, i fan que el trànsit s’encalli en sentit horitzontal i vertical, sobretot 
fins que no es construeixi definitivament el túnel. Manifesta que valoren positivament les 
accions que proposa el Grup Municipal del PSC per fer front a aquesta situació i que, per tant, 
hi donaran suport. 
Pel que fa a la recollida de dades, explica que troben bé que s’instal·lin sonòmetres i 
s’obtinguin dades de congestió sobre el nombre de vehicles diaris que circulen pel carrer, 
especialment en hores punta, i que es mesuri la contaminació atmosfèrica i acústica que 
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provoquen. Afirma que també troben raonable modificar la senyalització perquè els vehicles 
coneguin que tenen alternatives al carrer d’Independència, com el carrer Marina de pujada, que 
actualment tindria capacitat d’absorció de més vehicles, així com la reducció de carrils de 
circulació al carrer Independència per tal de fer més sostenibles els desplaçaments dels vehicles 
que encara decideixin circular-hi en un futur.  
Manifesta que, per acabar, volen puntualitzar que la ciutat de Barcelona necessita un canvi 
general  de polítiques de mobilitat que permeti reduir definitivament la contaminació i el soroll 
que genera la mobilitat privada, tal com es preveu en el Pla de mobilitat urbana. Remarca que 
aquest pla també parla de les superilles, a les quals alguns grups culpabilitzen del que està 
passant, quan els carrers de pujada i baixada al voltant de la superilla del Poblenou són els 
mateixos. Opina que, per tant, són les obres de Glòries les que han provocat aquesta situació. 
Afirma que, atès que els veïns hauran de patir aquesta circumstància fins al 2021, s’hi ha de 
posar remei i buscar alternatives, i que els veïns agrairan qualsevol mesura que ajudi a reduir el 
nombre de vehicles, de soroll i de contaminació a la zona. 

El Sr. VILLAGRASA expressa el vot favorable del Grup Municipal del PP. Explica que té poc 
a afegir al que ja ha dit el Sr. Mòdol, en el sentit de l’afectació que tenen grans obres com les 
de Glòries, o la superilla, en la mobilitat de l’entorn. Afirma que possiblement la superilla del 
Poblenou és la superilla pitjor dissenyada en aquest mandat i que no ha trobat ningú que en 
parli bé. Manifesta que és cert que hi ha obres com les de Glòries que són necessàries, però que 
hi ha d’haver plans de mobilitat i de contingència per intentar evitar efectes col·laterals que 
perjudiquin els veïns. En aquest sentit, opina que aquestes afectacions tenen a veure amb la 
falta de planificació.  
Assenyala que és important informar els veïns de les afectacions que pateixen i, sobretot, de 
quin serà el futur més immediat de la mobilitat al carrer Independència. Afirma que, per tant, es 
tracta de donar informació i intentar minimitzar els efectes col·laterals que pateixen els veïns a 
causa d’obres importants.  

El Sr. CASAS manifesta que des del Grup Municipal de la CUP troben adients les mesures 
proposades. Afirma que el problema és que, mentre no s’acabin les obres de Glòries, hi haurà 
canvis constants en tot el pla de mobilitat, i opina que caldria fer un pla de xoc urgent per 
pal·liar tot el que estan patint els veïns del carrer Independència. 
 
La Sra. VIDAL dona la benvinguda als veïns del carrer Independència, que remarca que ja fa 
temps que pateixen les conseqüències de les obres de Glòries. Explica que de fet tenen una 
taula de comunicació amb ells i que tota proposta que es pugui fer per millorar el treball en 
aquesta taula serà benvinguda. Afirma que, per tant, votaran a favor de la proposició. A més, 
agraeix al Sr. Mòdol la sinceritat a l’hora de plantejar la iniciativa, en dir que cal ser realistes i 
que no hi haurà grans variacions mentre les obres de Glòries estiguin en marxa. Afirma que, tot 
i així, hi ha moltes accions que ja s’han plantejat a la taula i que algunes es duran a terme de 
manera imminent. Pel que fa a això, explica que preveuen facilitar als veïns les dades del 
sonòmetre instal·lat des del mes de febrer fins a finals de març. Assenyala que, en canvi, en el 
tram del carrer Independència entre la plaça de les Glòries i el carrer Aragó no hi ha cap estació 
de mesura de trànsit i les informacions sobre el volum de trànsit existent són aproximades, a 
partir de les estacions aforadores properes al model de trànsit de la ciutat. Afirma, però, que 
tota aquesta informació s’anirà donant a la taula.  
Explica que abans de l’enderroc dels viaductes de Glòries, el carrer Independència tenia una 
manca de comunicació i de linealitat amb altres carrers, cosa que feia que només l’utilitzessin 
uns 3.000 vehicles al dia, mentre que ara aquesta xifra s’ha multiplicat per molt. Afirma que, en 
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tot cas, ja s’han compromès amb els veïns a eliminar un dels quatre carrils actuals el proper 24 
de març i que la configuració final del carrer tindrà dos carrils. 
D’altra banda, demana als grups municipals Demòcrata, de Cs i del PP que deixin d’enganyar 
els veïns amb les seves consideracions partidistes. Assenyala que el Grup Municipal d’ERC, 
com a mínim, ha reconegut que la superilla del Poblenou no té res a veure amb les condicions 
que pateixen aquests veïns per les obres de Glòries. Remarca que l’única cosa que farà que es 
redueixi el trànsit que tenen cada dia els veïns del carrer Independència i de tots els carrers de 
la ciutat amb un elevat volum de trànsit és l’aplicació de mesures per disminuir el trànsit a la 
ciutat, a les quals es neguen sistemàticament els partits esmentats. Manifesta que intentaran 
millorar la situació dels veïns d’aquest carrer al màxim possible amb les eines disponibles, però 
que l’única solució a llarg termini per a aquests i la resta de veïns és eliminar cotxes a tota la 
ciutat. 

El Sr. MÒDOL assenyala que han complert la tasca que els havien encomanat els veïns de 
traslladar aquest problema. Afirma que han mirat de ser realistes, i demana la màxima 
transparència de cara al futur. Agraeix el suport unànime de tots els grups i insta el Govern a 
continuar treballant amb els veïns i a donar una solució al més aviat possible.  
 
La Sra. VILA demana al Govern que, mentre no restringeixi l’entrada de cotxes a la ciutat, 
plantegi solucions per als veïns que avui han vingut a queixar-se. Afirma que els grans 
discursos estan molt bé, però que el Govern municipal, el més proper a la ciutadania, ha donar 
resposta immediata a les realitats i emergències que s’imposen en el dia a dia.  
Manifesta que, atès que la Sra. Vidal ha parlat d’espais de treball conjunts amb els veïns, des 
del Grup Municipal Demòcrata faran un seguiment d’aquests espais. A més, aprofita per dir 
que ja fa bastantes setmanes que el seu grup, arran dels missatges de correu electrònic rebuts i 
les trobades amb la plataforma, va entrar un conjunt de preguntes per escrit per tenir informació 
sobre la situació de la qual es queixen els veïns. En relació amb això, explica que vol agrair al 
Sr. Enric García els missatges de correu electrònic que els envia cada dia per posar-los al 
corrent de la situació. Demana al Govern que, a més d’informar els veïns, també informi els 
grups municipals sobre aquesta qüestió. 

El Sr. BLANCO manifesta que no respondrà a les acusacions de la Sra. Vidal per respecte als 
veïns que els acompanyen, que no tenen cap interès a escoltar picabaralles entre els partits. 
Explica que només dirà que si les obres de les Glòries duren tant és perquè el Govern municipal 
no ha estat capaç d’acabar-les. A més, remarca que el Grup Municipal de Cs ha votat 
favorablement totes les mesures que el Govern ha proposat per reduir el trànsit i la 
contaminació atmosfèrica i acústica a la ciutat. Afirma que, per tant, si es planteja una solució 
per millorar les condicions ambientals del carrer Independència, també hi donaran suport.  

El Sr. MÒDOL dona el punt per tancat, atès que la resta de grups declinen fer una segona 
intervenció.  

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP i el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP. 
S'APROVA. 
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Del Grup Municipal PP: 
 

60.-  (M1519/11129) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar el Govern 
municipal a trobar una solució amb els propietaris del solar del carrer Cid, 11-15 i Peracamps 8-
16, del barri del Raval, per posar fi a la degradació d'aquest espai i dignificar aquesta zona. 

 
El Sr. VILLAGRASA recorda que el solar en qüestió és objecte d’un contenciós des de l’any 
2003. Explica que el problema prové de quan es va donar una llicència al propietari del solar, al 
final de l’època de l’alcalde Hereu, i el Grup Municipal d’ERC va posar com a condició per 
continuar al Govern la retirada d’aquesta llicència pel Ple municipal. Afirma que a partir 
d’aquell moment es van produir tot un seguit d’accions poc afortunades i que el resultat final és 
que avui hi ha un solar que degrada el barri i on no hi ha un hotel però tampoc habitatge de 
protecció. Assenyala que, a més, contràriament al que diuen alguns, els veïns sí que volen un 
hotel perquè donaria vida a la zona, tenint en compte que davant del solar hi ha una narcosala. 
Finalment especifica el contingut de la proposició. 

El Sr. MARTÍ manifesta que, si fan una mica d’abstracció respecte a la història que ha portat a 
aquesta situació, respecte al posicionament de cada grup en cada moment des que hi ha aquest 
conflicte obert i respecte a la proximitat de la campanya electoral, el més lògic és votar a favor 
d’aquesta proposició pensant en el barri i la ciutat, en la convivència general i, sobretot, en els 
veïns de l’entorn.  
Explica que és molt lamentable veure que una part de la ciutat està en aquestes condicions i 
que, més enllà de l’acord o la manca d’acord en el futur, que passa pel contenciós obert en els 
tribunals, és evident que un govern responsable hauria d’intentar trobar una solució a curt 
termini per tal que passi alguna cosa que millori l’estat general d’aquest espai de titularitat 
privada però d’ús públic. Afirma que en aquest espai hi ha gent molt malalta i molt necessitada, 
i que Barcelona no pot permetre que hi hagi gent en aquestes condicions. Assenyala que 
aquesta situació tampoc no és justa per als veïns i les persones que treballen a la zona. 
Manifesta que, per tant, votaran favorablement la proposició, sense fer cap encàrrec concret al 
Govern, que creuen que ha de tenir un marge per fer el que consideri. Opina que parlar amb els 
propietaris per arribar al millor acord possible és de justícia.  
 
El Sr. BLANCO afirma que la situació d’aquest solar del carrer Peracamps ha anat empitjorant 
en els darrers anys i que l’Ajuntament i el Districte de Ciutat Vella tenen una responsabilitat 
molt directa en la degradació de la convivència, de la neteja i de la seguretat que hi ha a 
l’entorn d’aquest solar i al barri. A més, assenyala que aquesta situació de degradació no es 
limita a aquesta zona, sinó que s’estén a tot el districte de Ciutat Vella i a molts barris de la 
ciutat.  
Opina que l’Ajuntament no ha fet res en quatre anys per fer complir les normes de convivència 
i per impedir els comportaments incívics. Afirma que aquests comportaments no només s’han 
estès, sinó que en alguns barris la situació és també de violència i delinqüència. Manifesta que, 
a més, en aquesta zona en concret el Govern municipal ho tenia molt fàcil per posar-hi remei. 
Explica que a la zona de l’Arc del Teatre hi ha pendents projectes de reforma urbana que el 
Govern no ha estat capaç d’impulsar en els quatre anys de mandat, como el del carrer 
Lancaster, una promoció publicoprivada que continua bloquejada des de fa anys. Assenyala que 
també hi havia el projecte de l’hotel Drassanes, un projecte demanat pels veïns que hauria 
generat llocs de treball, hauria dinamitzat el comerç i hauria regenerat el barri, però que el 
Govern de BC el va aturar pels seus prejudicis ideològics. Afirma que aquests prejudicis 
impedeixen al Govern l’assoliment d’acords amb promotors privats, encara que aquests acords 
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puguin servir en molts casos per millorar els barris. Opina que el Govern actual prefereix 
impedir els projectes privats, però després no és capaç de mantenir l’ordre als espais que ha 
deixat abandonats, com és el cas d’aquesta plaça. Manifesta que, per tot això, des del Grup 
Municipal de Cs votaran a favor d’aquesta moció. 

El Sr. CORONAS afirma que la història d’aquest solar és un clar exemple de com l’urbanisme 
abandona la seva funció social per posar-se en mans de l’especulació. Recorda que aquest solar 
es va adquirir per 600.000 euros i que, després de 16 anys i d’haver passat per quatre mans 
diferents, el seu preu ha augmentat fins a 22 milions d’euros sense que s’hi hagi construït res. 
Remarca que, per tant, queda clar que ha patit un procés especulatiu de primer ordre, cosa que 
no significa que tots els agents intervinents o els propietaris històrics en siguin responsables.  
Opina que és evident que el Raval no necessita l’hotel, tot i que alguns vulguin vendre aquesta 
opció com un focus de creació de feina, quan aquesta, en la majoria de casos, és precària i 
temporal. Manifesta que n’hi ha prou de veure la saturació de turistes que pateix Ciutat Vella 
per concloure que en aquest barri només hi té cabuda el decreixement. D’altra banda, afirma 
que, atesa la problemàtica de seguretat i vulnerabilitat social que hi ha al Raval i que s’accentua 
a la part sud del barri, on hi ha els solars en qüestió, no es poden permetre tenir aquests dos 
espais buits, que han acabat esdevenint dos forats negres. Assenyala que per això pensava votar 
favorablement la proposició, però que no ho farà si el grup proposant acaba defensant l’hotel. 
Afirma que, per tant, s’esperarà a la segona intervenció del Grup Municipal del PP per decidir 
el sentit del vot.  
Manifesta que des del Grup Municipal d’ERC tenen clar que el que s’hauria de fer respecte a 
aquests solars és revertir tot el planejament i tornar a la situació d’origen per fer-hi pisos de 
protecció oficial i, a més, encabir-hi alguns equipaments socials que puguin ajudar a revitalitzar 
tot el Raval sud. Afirma que, per tant, demanen al Govern de la ciutat que s’assegui a negociar 
amb els propietaris, cosa que ara pot fer amb una posició de força, després que el Tribunal 
Suprem no hagi admès a tràmit el recurs presentat per l’empresa propietària contra la sentència 
que invalidava el Pla d’usos de Ciutat Vella, i que va permetre denegar la llicència a l’hotel. En 
relació amb això, reconeix que la Sra. Sanz es va arriscar.  
Explica que, per tant, demanen al Govern que treballi per resoldre aquest problema, la solució 
del qual suposa que no passarà per la que va aplicar el Sr. Bou el dia que va anar a aquesta 
zona, quan va donar 50 euros a unes persones en situació de vulnerabilitat extrema i els va dir 
que no se’ls gastessin en «merdes».  

El Sr. MÒDOL manifesta que des del Grup Municipal del PSC entenen que el que planteja la 
proposició és mirar de donar una solució a aquest àmbit. Afirma que podrien fer una mica 
d’història i parlar del paper de la regidora de Ciutat Vella en aquesta qüestió, però que ja 
tindran ocasió de fer-ho en el futur, i que el que és evident és que avui hi ha un solar buit en un 
àmbit molt sensible i amb una problemàtica molt determinada. Opina que, per tant, cal 
negociació i fer front a aquesta situació. Explica que qualsevol actuació en aquest àmbit 
implica dos temps, una acció immediata i un projecte de futur, i que tots dos s’han de 
considerar en qualsevol estratègia, que passa per un acord amb la propietat.  
Afirma que no sap quin és el millor ús possible per a aquest àmbit, però que dubta que només 
s’hagi de destinar a habitatge. En aquest sentit, opina que potser hauria d’haver-hi alguna cosa 
que comportés més activitat. Manifesta que el que sí que creu és que s’ha de trobar una solució 
d’equilibri que convenci el Govern i la propietat. Conclou que si aquest és l’esperit de la 
proposició, i no la imposició d’una solució concreta, hi votaran favorablement.  
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El Sr. CASAS explica que li costa molt creure que els veïns demanin que hi hagi un hotel en 
aquest àmbit perquè els doni feina. Opina que el que possiblement sí que demanarien els veïns 
és que els hi deixessin fer un hort urbà. A més, remarca que la degradació d’aquest solar és 
responsabilitat del titular, al qual l’Ajuntament li podria demanar que el tingués net i cuidat i 
que el tanqués.  
Manifesta que la proposta del Grup Municipal de la CUP és que l’Ajuntament negociï amb la 
propietat per poder expropiar el solar i fer habitatge social en un barri popular que ho necessita. 
Assenyala que no diran quin tipus d’equipament caldria fer-hi, però que s’oposen a la idea d’un 
hotel.  
Conclou que no es pot estar en contra de la proposta que dues entitats es posin d’acord, però 
que el rerefons que hi ha en aquest cas l’ha explicat molt bé el Sr. Coronas. Afirma que per 
això hi votaran en contra.  

La Sra. SANZ manifesta que, més enllà del rerefons que hi ha en aquest tema i que ja s’ha 
esmentat, votaran a favor de la proposició perquè estan treballant en el que demana. Afirma, 
però, que alguns dels partits haurien de tenir molt clares algunes coses. Assenyala que no sap si 
el Sr. Blanco ha llegit les últimes sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, atès que el Pla d’usos de Ciutat Vella que van pactar els grups del PDCat 
i el PP ha quedat anul·lat amb sentència ferma. Afirma que, per tant, el debat sobre si es pot fer 
un hotel en aquest espai ara no té cap tipus de sentit. Remarca que, si el Govern municipal 
hagués actuat de forma irresponsable sense considerar que hi havia un procés judicial sobre 
aquesta peça i hagués donat una llicència, ara l’Ajuntament hauria de pagar i desconstruir 
l’hotel, quan a més originàriament aquesta peça s’havia de destinar a habitatge. D’altra banda, 
assenyala que, a l’hora de plantejar com intervenir en aquest espai, també ho han de fer des del 
punt de vista de les responsabilitats i els deures que té el propietari. En aquest sentit, afirma que 
els propietaris no només tenen drets i que no tots els deures corresponen a l’Administració. 
Demana al Grup de Cs que no faci només de portaveu de qualsevol grup hoteler que se li 
acosti, i que parli de l’interès general i defensi que el Govern compleixi la llei. Explica que 
aquest grup hauria d’estar satisfet que no s’hagués donat la llicència per construir l’hotel perquè 
ara l’Ajuntament hauria de pagar molts diners, tenint en compte que cada vegada que el Govern 
planteja un pla d’usos es queixa dels diners que costarà a l’Ajuntament. Afirma que per això la 
sorprèn molt que aquest grup continuï defensant la concessió de la llicència.  
Explica que en breu retiraran les taules de ping-pong del solar i que l’objectiu és que la 
propietat faci el tancament de l’espai com més aviat millor.  

El Sr. VILLAGRASA recorda, pel que fa a la història del solar, que antigament hi havia el 
Mercat del Carme, el futur del qual depenia de l’aleshores regidora del Grup Municipal d’ERC 
Pilar Rahola, que tenia dues opcions: rehabilitar-lo o enderrocar-lo. Afirma que aquesta 
regidora va optar per tirar-lo avall perquè va pensar que aquest mercat no li donaria vots, a 
diferència del de la Boqueria. D’altra banda, precisa que posteriorment la cooperativa Qualitat 
Habitatge Social, del sindicat d’UGT, va vendre el solar per més de 2 milions d’euros, i no pas 
600.000. En aquest sentit, remarca que la responsabilitat de no fer habitatge social en aquest 
solar no va ser de la propietat privada, sinó d’aquesta cooperativa.  
Diu al regidor del Grup Municipal de la CUP que els veïns del barri sí que volien un hotel per 
l’activitat que podia donar al barri i per fer de contrapès a la narcosala. Afirma que ho diu amb 
coneixement de causa perquè coneix molt bé aquest barri.  
Remarca que l’únic que proposa aquesta iniciativa és el que diu el text, que és que s’intenti 
donar una solució al solar per intentar evitar que el sud del barri del Raval es degradi més, 
tenint en compte que, si es creua el carrer, s’arriba a Arc del Teatre, on hi ha tres o quatre 
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finques enderrocades. Explica que no diuen si s’ha de fer un hotel o habitatge social en aquest 
espai, però que és clar que cal una solució immediata i, posteriorment, una altra a mitjà termini. 
Afirma que això passa per dialogar amb la propietat perquè, si no, es podria haver d’acabar 
pagant 41 milions d’euros al propietari.  

El Sr. BLANCO manifesta que és tot un luxe escoltar declaracions d’acatament de les lleis per 
part d’un partit que el primer que va dir en arribar a l’Ajuntament va ser que no compliria les 
lleis injustes. Reitera que el Govern municipal va bloquejar la llicència d’un hotel a Drassanes 
pels seus prejudicis contra els hotels, que també el van portar a bloquejar l’hotel que s’havia 
d’ubicar a la Torre Agbar. Remarca que no és que el Grup Municipal de Cs defensi que s’hagi 
d’implantar necessàriament un hotel en aquest solar, sinó que combaten aquests prejudicis i 
aquesta manera d’actuar, tenint en compte que el Govern va aprovar un pla especial urbanístic 
absolutament restrictiu amb els allotjaments turístics a la ciutat. Afirma que el seu grup tampoc 
creu que sigui imprescindible un hotel al Raval, però que si s’hagués fet un hotel o un altre 
tipus d’equipament, segurament hauria contribuït a millorar la situació de degradació d’aquesta 
zona. Conclou que tenen l’obligació d’assenyalar la contradicció d’un Govern que, d’una 
banda, paralitza projectes i que, de l’altra, no és capaç de gestionar la convivència en aquests 
solars buits.  

El Sr. CORONAS manifesta que, atès que voten la proposició únicament en funció del text, des 
del Grup Municipal d’ERC hi donaran suport. 

El Sr. MÒDOL reitera el vot favorable del Grup Municipal del PSC i assenyala que havien 
entès perfectament la intenció de la proposició. A més, demana a la tinenta d’alcalde que faci 
front a aquesta situació personalment, tenint en compte que és la persona més dialogant del 
Govern de la ciutat. En relació amb això, opina que és una mica preocupant que molts sectors 
de la ciutat i molts promotors es queixin de la manca de diàleg amb el Govern. Afirma que 
aquest és un cas que, a més, genera molts perjudicis a la ciutat i a aquest àmbit concret. 
Manifesta que, per tant, confia que la Sra. Sanz rebrà la propietat i buscarà una solució. 

El Sr. CASAS explica que troba molt deshonest criminalitzar un centre d’assistència sanitària 
com és la mal anomenada narcosala.  

El Sr. VILLAGRASA afirma que des del Grup Municipal del PP no han posat mai en dubte el 
treball que es fa en aquest centre, sinó els seus efectes col·laterals sobre el barri, que van portar 
a la creació de l’associació de veïns que es veuen perjudicats per aquests efectes. D’altra banda, 
agraeix els vots favorables a la proposició.  

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa el vot favorable del PP i el Sr. Casas expressa el vot contrari de la CUP. 
S'APROVA. 
 
Del Grup Municipal CUP: 
 

61.-  (M1519/11086) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que per garantir la 
preservació del viver Tres Pins com a espai de recuperació de producció pròpia i de 
subministrament per tots els jardins públics i zones verdes de la Ciutat, així com d'espècies 
vegetals d'interès per la ciutat i centre educatiu per a la biodiversitat que el Viver Tres Pins 
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s'estableix com a: 1.- El servei municipal de manteniment, recuperació i producció de plantes 
que abasteixi totes les zones verdes públiques de la ciutat, assegurant així la recuperació dels 
amfibis i orquídies silvestres. D'acord amb el Pla del verd i de la biodiversitat de gestionar els 
parcs i jardins i la resta d'espais verds amb criteris d'eficiència i sostenibilitat i a favor de la 
biodiversitat. 2.- Centre d'Educació mediambiental, i segons l'aplicació del Pla del verd i de la 
biodiversitat de Barcelona 2020, sigui un espai d'interès per les escoles i diferents centres 
educatius, apropant-los a la natura, història i cultura de Barcelona. 3.- Que el jardí Petra Kelly 
sigui inclòs en aquests projectes. 

 
El Sr. CASAS explica que la proposició del Grup Municipal de la CUP planteja que el Viver 
Municipal de Plantes Tres Pins torni a ser un lloc de manteniment, recuperació i producció de 
les plantes que han d’abastir totes les zones verdes públiques de la ciutat, i sigui també un 
centre d’educació mediambiental, especialment per als centres educatius. Destaca que, sobretot, 
s’hauria d’apropar la gent jove a la natura, història i cultura de Barcelona i al món de les 
plantes. Afirma que també s’hauria d’incloure dins d’aquest projecte el Jardí de Petra Kelly, un 
jardí que està abandonat i que s’ha convertit en una deixalleria. 
 
La Sra. VILA destaca que el verd serveix per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i per 
humanitzar i fer més confortables les ciutats. Assenyala que ja fa temps que la ciutat parla 
d’articular infraestructures verdes, però que en aquest mandat s’ha parlat de superilles i d’altres 
projectes però poc d’infraestructura verda, de corredors verds i de generar punts que a més 
serveixin per fer formació mediambiental, que es puguin integrar més en la xarxa 
d’equipaments municipals i que siguin referència de les escoles. Afirma que, per tant, des del 
Grup Municipal Demòcrata troben encertada la iniciativa i creuen que enriqueix aquest debat. 

El Sr. ALONSO manifesta que des del Grup Municipal de Cs votaran a favor d’aquesta 
proposta. Explica que, més enllà de la concreció i de la literalitat de la proposta, que entenen 
que és una declaració general de principis, comparteixen l’esperit i moltes de les idees que 
planteja, com recuperar el Viver Tres Pins, millorar la muntanya de Montjuïc, recuperar zones 
verdes, lluitar per la biodiversitat a la ciutat o impulsar l’educació ambiental.  
Com a broma, pregunta al Sr. Casas si aniran turistes a aquest espai, perquè això podria 
condicionar el seu vot. 
 
El Sr. CORONAS assenyala que el Viver Municipal de Plantes Tres Pins, a la muntanya de 
Montjuïc, és des de fa molts anys un espai singular que s’encarrega de la reproducció de moltes 
de les plantes que després enjardinen les zones verdes de la ciutat, unes 225.000 segons la web 
del mateix espai, i acull també el jardí dedicat a l’activista ambiental alemanya Petra Kelly. 
Explica que també és un espai amb una gran biodiversitat, tenint en compte l’elevat nombre 
d’espècies vegetals i d’animals que s’hi concentren, i que segur que té un gran potencial no 
només com a viver municipal sinó com a espai destinat a l’educació ambiental.  
Manifesta que, atès que la proposició del Grup Municipal de la CUP també parla d’un projecte 
de gran transformació per enderrocar tots els edificis del recinte, com ara l’hivernacle, la masia 
o els obradors, els agradaria que el Govern municipal els confirmés si això és així i quins són 
els motius per dur a terme actuacions que podrien desfigurar la personalitat d’aquest espai. 
Acaba expressant el vot favorable del Grup Municipal d’ERC. 

El Sr. MÒDOL manifesta que des del Grup Municipal del PSC donen ple suport a la proposició 
i volen reiterar la necessitat de cuidar i potenciar el verd, que segurament és un altre dels àmbits 
oblidats en aquest mandat. Assenyala que aquest tema donaria per a molt, i que no entén com 
no se’ls ha acudit fer una comissió extraordinària sobre el verd.  
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El Sr. VILLAGRASA afirma que des del Grup Municipal del PP s’abstindran, atès que 
comparteixen la filosofia de la iniciativa però no acaben de veure clar el que ha comentat el Sr. 
Coronas sobre els edificis. 

El Sr. XIMENO explica que el Viver Municipal de Plantes Tres Pins, el primer a Barcelona i 
amb cent anys d’història, avui fa sobretot funcions d’aclimatació de les plantes que arriben de 
fora, més que no pas de producció de plantes, tot i que en produeix algunes, especialment 
aquelles més específiques de la ciutat. Afirma que també fa funcions d’educació ambiental, ja 
que l’escola de jardineria Rubió i Tudurí hi fa la seva formació i les pràctiques, hi van 
estudiants dels cursos del Centre de Formació del Laberint d’Horta i hi ha visites guiades. 
Manifesta que, tot i així, estan molt d’acord en el plantejament de la proposició, i destaca el 
projecte «Enfortim», d’impuls i modernització de parcs i jardins, com una peça clau. Afirma 
que cal reforçar la part de producció de planta del viver, intensificar moltes de les accions que 
s’hi fan i arranjar el Jardí de Petra Kelly, que conté un espai de dipòsit de peces on hi ha una 
acumulació de material que s’ha de retirar. Assenyala que s’han destinat 20.000 euros a 
l’arranjament de la bassa i 100.000 euros a l’automatització del sistema de reg, però que és cert 
que cal fer-ne un replantejament en el sentit de promoure la seva funció dins del marc de 
l’activitat de Parcs i Jardins.   
D’altra banda, afirma que la mesura de govern d’impuls de la infraestructura verda urbana 
resistirà qualsevol examen. Destaca les 41 hectàrees executades, amb 10 hectàrees/any 
d’increment de verd, a diferència de les 6,6 hectàrees/any del mandat anterior, i la concepció 
general de naturalització. Manifesta que, per tant, estarien encantats de fer un plenari 
extraordinari sobre el canvi radical de la gestió del verd i les previsions de verd en el futur. 

El Sr. CASAS agraeix els vots favorables i l’abstenció. Assenyala que el Jardí de Petra Kelly és 
molt conegut entre els activistes ecologistes europeus, que senten una gran decepció quan el 
visiten i l’únic que hi troben és una bola de fang amb el nom de Petra Kelly. Remarca que en 
aquest cas, però, es tracta d’un turisme sostenible, conscient i molt preocupat pel verd.  
 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Vila 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, el Sr. Mòdol expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Villagrasa 
expressa l'abstenció del PP i el Sr. Casas expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 
 
b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c)  Precs 
 
Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

62.-  (M1519/11158) Que el govern encarregui de forma immediata un pla d'actuació a la Direcció 
de Mobilitat i a la Guàrdia Urbana, per assentar les bases d'una reducció progressiva d'aquesta 
problemàtica que afecta en gran manera la convivència i la qualitat de vida. 

 
La Sra. VILA manifesta que presenten aquest prec atès que ja s’ha anunciat que no es disposarà 
d’un nou Pla de mobilitat en aquest mandat i hi ha un increment de l’accidentalitat a la ciutat. 
Afirma que l’augment de la circulació, la congestió i la implantació indiscriminada de carrils 
bici han generat tot un conjunt de problemes. Tot seguit formula el prec. 
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La Sra. VIDAL manifesta que no comparteixen l’exposició de motius del text del prec, que 
parla d’un increment alarmant d’accidents. Explica que el nombre d’accidents amb víctimes ha 
disminuït respecte al 2017 i que, si bé és cert que ha augmentat el nombre de persones mortes 
respecte a l’any anterior, el 2018 registra la segona xifra més baixa de la història de morts en 
accidents de trànsit a la ciutat. Manifesta que, per tant, la situació no és alarmant, malgrat que 
cap mort en accident de trànsit sigui admissible i mai no es pugui estar satisfet de les dades 
d’accidents. 
Explica que poden acceptar el prec en el marc d’actuació del full de ruta de la seguretat viària, 
que és el Pla local de seguretat viària, que segueix la legislació de referència i caracteritza 
l’accidentalitat. Informa que el pla de 2019-2022 es troba en un avançat estat de redacció i 
incorpora nombroses mesures amb relació als col·lectius més vulnerables.  
 
La Sra. VILA pregunta si el nou Pla local de seguretat viària es presentarà en aquest mandat. 
 
La Sra. VIDAL respon que es presentarà de forma imminent. 
 
Es dona per tractat. 
 

63.-  (M1519/11159) Que el Govern municipal retiri la suspensió, durant un any, de l'atorgament de 
noves llicències d'activitats de concurrència pública en l'àmbit del carrer Girona, si abans de 
finalitzar el mandat no presenta una proposta de Pla d'Usos que la justifiqui. 

 
La Sra. VILA afirma que la suspensió de llicències que s’ha fet al carrer Girona és una nova 
mostra d’una manera de fer ciutat i d’adoptar mesures sense una planificació deguda, o si més 
no, sense socialitzar-les i justificar-les. Manifesta que, malgrat que el Govern ha tingut quatre 
anys per prendre una decisió sobre el carrer Girona, sobre el qual ja s’havia aconseguit un 
ampli consens en el mandat anterior, ha tirat endavant una suspensió de llicències sense 
explicar el model de pacificació que hi haurà. A més, assenyala que aquesta mesura tindrà força 
implicacions, ja que es tracta d’una àrea geogràfica bastant àmplia. Tot seguit formula el prec. 

La Sra. SANZ opina que la Sra. Vila no ha entès el que diu la llei respecte a les suspensions de 
llicències, que justament estan previstes per poder elaborar plans d’usos. Assenyala que la llei 
diu en concret que hi ha un marge d’un any per desenvolupar un pla d’usos, prorrogable a dos, 
una vegada se’n fa l’aprovació inicial. Afirma que, per tant, no entén el prec, ja que encara falta 
molt per arribar al primer any.  

La Sra. VILA manifesta que tenen assessors i intenten estar al dia de la normativa urbanística. 
Explica que, amb aquest prec, el seu grup també vol qüestionar la manera que té l’actual 
Govern municipal de governar i de fer ciutat.  
Opina que, al llarg dels quatre anys de mandat, el Govern ha demostrat no tenir cap model 
urbanístic, i davant de situacions en què no sabia què fer i no tenia un model definit, ha optat 
per la suspensió. Explica que podrien repassar totes les suspensions de llicències que ha fet el 
Govern sense concretar el model i que ha trigat mesos i anys a aclarir, com les relatives als 
solars de l’Eixample o als hotels. Remarca que la normativa ho permet sobre la base de 
l’interès general, però que s’ha de fer d’una manera rigorosa. Afirma que no es pot carregar 
sobre les espatlles dels agents privats de la ciutat la ineptitud i manca de planificació del 
Govern, ja que aquest tipus de mesures tenen una afectació directa sobre l’activitat econòmica i 
sobre el patrimoni de les persones físiques o jurídiques. Demana que, en cas que no s’hagi 
definit cap a on es vol anar en el cas del carrer Girona, es retiri la suspensió de llicències.  
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La Sra. SANZ remarca que en el mandat anterior, quan governava el partit de la Sra. Vila, es 
van deixar set suspensions de llicències sense plans especials aprovats ni tan sols inicialment: 
dues relacionades amb els comerços emblemàtics i de proximitat i el model de ciutat; la dels 
habitatges d’ús turístic; la de tot l’àmbit del Poble-sec; la de Gràcia; la de la Carbonera, i la de 
les entitats cannàbiques. Explica que les tres suspensions que deixa el Govern actual són la de 
les benzineres, sobre la qual intentaran arribar a una proposta d’aprovació inicial, la del carrer 
Girona i la de Gràcia, que l’han hagut de fer per poder desenvolupar l’acord sobre l’alzina 
bicentenària i altres projectes.  
Afirma que, per tant, no acceptarà lliçons de la Sra. Vila sobre el model de ciutat i la defensa de 
l’interès públic. A més, remarca que en el Consell de Barri de la Dreta de l’Eixample del 14 de 
març es va arribar a un acord amb el grup del Pla d’acció de la superilla del carrer Girona. 
Explica que ja saben que al Grup Municipal Demòcrata no li agraden les superilles ni la 
mobilitat sostenible i preferiria carrers plens de cotxes, però que el Govern treballa per canviar 
el model de mobilitat que va desenvolupar aquest grup durant el mandat anterior. Conclou que, 
per tant, no acceptaran el prec.  

Es dona per tractat. 
 
Del Grup Municipal Cs: 
 

64.-  (M1519/11144) Que el Govern municipal impulsi immediatament l'elaboració d'un cens 
d'edificis i solars de la ciutat que tinguin amiant, destinant els recursos humans necessaris, entre 
d'altres, els procedents de la plantilla de visualitzadors de pisos turístics. 

 
El Sr. BLANCO recorda que el juny del 2018 es va aprovar per unanimitat una iniciativa del 
Grup Municipal d’ERC per a l’elaboració d’un cens d’edificis i solars de la ciutat que 
continguin amiant, juntament amb un pla de retirada de l’amiant, amb un calendari i un 
pressupost. Afirma que, no obstant això, no els consta que el Govern hagi avançat en el 
compliment d’aquesta resolució. Explica que, d’altra banda, estava pendent de solució la 
situació dels 13 visualitzadors de pisos turístics que tenien un contracte fins al mes de maig i no 
tenien garantida la continuïtat. Assenyala, però, que justament a l’inici de la sessió s’ha 
anunciat que es perllongarà el contracte d’aquestes persones, cosa de la qual es congratulen. 
Manifesta que, no obstant això, cal tenir en compte que no hi ha un excés de personal a 
l’Ajuntament per controlar el compliment de la normativa i que la realització del cens de 
l’amiant és una tasca per a la qual segurament molts d’aquests visualitzadors estarien preparats. 
Finalment exposa el contingut del prec.   

El Sr. XIMENO informa que, arran de la iniciativa que es va aprovar per unanimitat en la 
Comissió, l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida ha iniciat aquest cens. 
Explica que s’ha començat a fer a Sant Martí per avaluar-ne la sistemàtica i la metodologia, a 
partir de bases cartogràfiques antigues, del treball previ amb fotografies aèries i de la 
visualització al terreny, i que s’està readaptant la metodologia desenvolupada a Sant Martí per 
fer el cens a tota la ciutat. Afirma que es preveu tenir aquest cens entre la primavera i l’estiu 
d’aquest any a fi de tenir un pla sistemàtic de desamiantat. Manifesta que, tot i que puntualment 
es fan actuacions a través de les llicències d’obres, estan d’acord que cal fer aquest pla d’acció 
sistemàtic. Explica que volen tenir aquest pla a la tardor i que caldrà pactar-lo amb la 
Generalitat de Catalunya, atès que només hi ha un lloc on es pot disposar l’amiant i hi ha 
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poques empreses acreditades per fer-ho. A més, remarca que aquest problema no afecta només 
la ciutat de Barcelona sinó el conjunt del país. Assenyala que si els grups volen més detalls 
sobre com s’ha iniciat el cens, compartiran aquesta informació. 
Pel que fa a la segona part del prec, explica que ja s’ha posat de manifest que es manté 
l’activitat inicial dels 13 visualitzadors esmentats. Afirma, però, que crearan equips per a 
aquesta tasca amb personal de Qualitat Ambiental de l’Àrea d’Ecologia Urbana. 
 
Es dona per tractat. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 

65.-  (M1519/11138) Que el Govern municipal negociï amb la Generalitat de Catalunya la 
modificació del límit del Parc Natural de Collserola per tal d'excloure el barri barceloní de La 
Font del Gos de l'àmbit del Parc Natural, i realitzi les modificacions de planejament necessàries 
per desafectar l'esmentat barri. 

 
El Sr. MÒDOL formula el prec. 

El Sr. XIMENO explica que els límits del Parc Natural de Collserola estan definits per un 
decret de declaració aprovat el 2010 al Parlament de Catalunya. Recorda que aleshores 
l’Ajuntament de Barcelona era governat pel Grup Municipal del PSC, que hi podia haver 
presentat al·legacions. Remarca que la delimitació del parc depèn de la Generalitat de 
Catalunya i que cal un acord del Parlament per introduir-hi canvis. Afirma que, atès que la 
modificació del PGM en l’àmbit del Parc Natural de Collserola que s’està tramitant no pot fer 
aquesta redelimitació, caldrà treballar conjuntament en el marc d’un procés amb la Generalitat i 
el Parlament, on tots els grups municipals hi estan també representats.  
Explica que, mentrestant, sí que poden fer el que s’ha plantejat en l’aprovació inicial de 
l’esmentada modificació del PGM: la possibilitat que els veïns es quedin 45 anys més des de 
l’aprovació definitiva d’aquesta modificació, l’obligació del Govern de fer un programa 
d’actuació per a cadascun dels àmbits, la realització de l’inventari complet i detallat de les 
edificacions existents i el seu ús, la garantia que les persones que hi viuen podran acabar la seva 
aventura vital, i l’adopció de mesures socials. Assenyala que, a més, aquesta modificació del 
PGM allibera sòls que podran ser interessants de cara al reallotjament dels afectats. 
Afirma que és evident que el parc s’ha de redelimitar i que estan disposats a treballar-ho en el 
proper mandat, però que aquest treball no consistirà només en una negociació entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, sinó que s’haurà de portar al 
Parlament. Manifesta que, per tant, tots els grups municipals estan convidats a participar-hi i a 
treballar plegats. 

El Sr. MÒDOL assenyala que entén que s’accepta el prec.  

El Sr. XIMENO afirma que l’accepten en aquest marc. 

El Sr. MÒDOL explica que coneixien la realitat i les eines de què es disposa, però que creien 
que valia la pena que l’equip de Govern expressés aquesta voluntat, tot i no tenir competències 
en aquest àmbit. Precisa que quan parlen de negociar es refereixen a defensar els interessos dels 
veïns afectats més enllà de les mesures que s’han plantejat, que creu que són encertades. 
Manifesta que, per tant, agraeixen molt l’acceptació del prec.  

Es dona per tractat. 
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Del Grup Municipal PP: 
 

66.-  (M1519/11130) Instar el Govern municipal a informar de: 1) L'estat d'execució dels projectes i 
actuacions que han de definir el nou Port Olímpic, així com el calendari, inversió i el tipus de 
gestió prevista, després de la delegació de competències per part de la Generalitat a 
l'Ajuntament de Barcelona, i la previsió que hi ha per a la concessió dels locals de tot l'entorn 
del port, tenint en compte que les condicions de les concessions actuals finalitzen l'any 2020. 2) 
L'estat de les negociacions del Govern municipal amb l'Estat sobre la pròrroga de la concessió 
C-1004 sobre el front marítim del Poblenou, que finalitza al juny de 2019, i la resta de 
concessions de Barcelona, així com els acords assolits, en el seu cas, i les concrecions i 
condicions dels mateixos. Demanem que se'ns expliquin i especifiquin tots els conceptes que 
s'estan negociant i en quines condicions. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la 
resposta que es doni en aquesta comissió. 

 
El Sr. VILLAGRASA recorda que el febrer de 2018 es va presentar el Pla director estratègic 
que planteja transformar el port i habilitar 48.000 m² d’espai públic, canviar algunes de les 
ofertes d’oci i potenciar els esports nàutics, i crear un centre municipal d’esports nàutics i un 
centre de divulgació de coneixement del mar, amb unes obres que s’han d’iniciar el 2019 i 
acabar el 2022. Manifesta que presenten aquest prec, atesa la importància d’aquesta 
transformació i d’una bona execució del traspàs de les concessions. Tot seguit precisa la 
informació que sol·liciten en el prec.  

La Sra. SANZ manifesta que, des de l’Àrea d’Ecologia Urbana, conjuntament amb Barcelona 
Serveis Municipals i amb BIMSA, que és qui executarà les obres, s’està planificant l’execució 
de tots els projectes i de les actuacions al port. Afirma que, de fet, tenen previst convocar una 
reunió amb la comissió creada per tractar aquest tema per tal d’explicar la situació actual i els 
calendaris previstos.  
Explica que aquest any començaran les obres del dic de recer, que es licitaran l’abril del 2019 i 
finalitzaran el 2020. Pel que fa a les cessions de l’ús dels locals de restauració, afirma que, a fi 
de mantenir la seva continuïtat i els llocs de treball, estan estudiant la millor fórmula per 
aconseguir una proposta de transitorietat fins que finalitzin les obres i l’adequació dels locals, 
que es preveu que serà entre el 2022 i el 2023. Assenyala que convocaran els grups municipals 
a una reunió a la qual assistiran els equips de BSM i de BIMSA, que els podran donar més 
informació.  
D’altra banda, explica que van començar a negociar la titularitat de la zona maritimoterrestre, 
sobretot pel que feia referència als locals d’oci nocturn, amb el Govern del PP, i que, després 
del canvi de govern a l’Estat, estan pendents d’una trobada amb la Secretaria d’Estat d’Hisenda 
pe acabar de confirmar i concretar una proposta que pot ser positiva per a la ciutat. Manifesta 
que esperen que les eleccions no afectin aquest acord, ja que la ciutat necessita tenir tancada 
aquesta posició abans de l’estiu. 

El Sr. VILLAGRASA agraeix la resposta, i explica que s’esperaran a la reunió per conèixer 
més en detall els projectes del Govern. 
 
Es dona per tractat. 
 

67.-  (M1519/11131) Instar el Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a ampliar la temporada 
d'estiu de les guinguetes en les platges de la ciutat. 
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El Sr. VILLAGRASA formula el prec, i explica que demanen que s’ampliï la temporada de les 
guinguetes perquè les platges de la ciutat són un espai molt concorregut no només a l’estiu sinó 
també a l’hivern i per donar més opcions de negoci a persones que tenen una activitat reglada, 
que paguen els seus impostos i que generen una activitat de molta més qualitat que el top manta 
que hi ha a la zona.  

El Sr. XIMENO precisa que entén que parlen només de les guinguetes de les platges, que són 
responsabilitat municipal, a diferència de les guinguetes del port. Assenyala que la temporada 
d’aquestes guinguetes és d’abril a novembre, de manera que tenen vuit mesos d’activitat. 
Explica que, de tota manera, estan tenint converses amb els concessionaris de les guinguetes 
que han accedit a les concessions través d’una subhasta i que, atès que aquests els han posat de 
manifest el seu interès en el fet que es pugui ampliar la temporada per davant, estan valorant 
aquesta possibilitat.  
Afirma que les guinguetes ofereixen serveis molt importants als ciutadans, però que, alhora, 
com que són un negoci en un espai privilegiat de la ciutat, tenen uns costos i han de tenir 
retorns per a la ciutat. Assenyala que aquesta doble condició és el que s’ha de valorar molt 
acuradament, tal com es va fer en el concurs obert i en la subhasta pública. Conclou que 
accepta el prec en el sentit que arribaran a una conclusió després d’avaluar els pros i contres 
d’aquesta opció i els plantejaments que els fan els concessionaris de les guinguetes. 

El Sr. VILLAGRASA agraeix l’acceptació del prec, i opina que, quan es genera activitat 
econòmica reglada i legal, no hi ha inconvenient que es pugui fer també el febrer o el març. 
Demana que se’ls mantingui informats d’aquesta qüestió a mesura que avancin les converses. 

Es dona per tractat. 
 
d)  Preguntes 
 
Del Grup Municipal Cs: 
 

68.-  (M1519/11145) Quin serà el pressupost i quan s'iniciarà la campanya d'ajuts a la rehabilitació 
2019? 
 
El Sr. BLANCO remarca que, gairebé tres mesos després de l’inici de l’any, encara no saben 
quan s’iniciarà la campanya d'ajuts a la rehabilitació 2019, que és una campanya anual per 
ajudar les comunitats de propietaris a rehabilitar els seus edificis. Afirma que la campanya del 
2018 ja va començar extraordinàriament tard, al juny, i va tenir una dotació pressupostària 
inferior a la d’anys anteriors, i que consideren que aquest any no s’hauria d’endarrerir tant com 
l’any passat. A més, explica que creuen que la proximitat de les eleccions de maig podria posar 
en perill la convocatòria d’enguany. Finalment formula la pregunta. 

La Sra. SANZ precisa que l’endarreriment o no de la campanya no depèn de l’Ajuntament sinó 
del Consorci de l’Habitatge i específicament de la part de la Generalitat, que fins que no tanqui 
els pressupostos no pot incorporar els romanents de l’any anterior, ja que la convocatòria és 
conjunta. Explica que cada any passa el mateix, i que l’Ajuntament ja té la partida 
pressupostària des del gener. 
Assenyala que, al llarg de tot el mandat, l’Ajuntament ha invertit una mitjana anual de quasi 27 
milions d’euros en aquests ajuts, quan en el mandat anterior aquesta xifra se situava entorn dels 
18 milions d’euros. Afirma que el 2019 és l’únic any que hi destinen uns 18 milions d’euros 
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perquè estan implementant altres polítiques més concretes per arribar a alguns edificis, ja que 
s’ocupen directament de les finques d’alta complexitat en el marc d’un programa vinculat al Pla 
de barris i que s’està estenent a altres barris per la via de la regeneració urbana. Assenyala que 
algun dia ho pot explicar amb més detall, però que la inversió de tot el mandat supera els 115 o 
116 milions d’euros, fet que suposa un increment de gairebé un 40% respecte a la inversió en 
rehabilitació del mandat anterior. 
 
El Sr. BLANCO explica que entén que els 27 milions d’euros anuals corresponen a pressupost 
municipal, al qual s’hauria d’afegir el que pugui provenir d’altres administracions. Manifesta 
que li agradaria que se’ls poguessin facilitar aquestes dades per escrit. 

La Sra. SANZ precisa que, d’aquests 27 milions d’euros, la Generalitat i el Ministeri només fan 
aportacions respecte a les actuacions pendents de Canyelles, que són projectes que cada any 
han variat, mentre que la resta prové de l’Ajuntament. Assenyala que en aquest mandat 
aquestes aportacions han estat d’entre 5 i 6 milions d’euros.  
D’altra banda, explica que el Consorci de l’Habitatge els ha dit que farà la convocatòria el mes 
d’abril.   

Es dona per tractada. 
 
Del Grup Municipal ERC: 

69.-  (M1519/11155) Per què no es van aturar les obres de la plaça de les Glòries durant l'episodi 
d'alta contaminació que va tenir lloc a Barcelona entre el 28 de febrer i el 4 de març? 

 
El Sr. CORONAS recorda que entre el 28 de febrer i el 4 de març es va declarar un episodi per 
alta contaminació a la ciutat de Barcelona per l’alt nivell de partícules PM10, i que el protocol 
per a episodis d’alta contaminació estableix un seguit de mesures en aquests casos, com ara 
avisos als panells informatius de trànsit, l’increment del reg amb aigua freàtica als carrers, les 
places i als parcs no asfaltats, i sobretot la restricció de les activitats que provoquen pols en 
obres públiques. Explica que per això els va cridar l’atenció que les obres de la plaça de les 
Glòries no s’aturessin durant aquest episodi, malgrat els elevats nivells de pols que generen. 
Tot seguit formula la pregunta. 

El Sr. XIMENO afirma que el protocol estableix la prohibició de les activitats pulverulentes de 
les obres (moviment de terres, enderrocs, operacions de càrrega i descàrrega de material d’obra, 
operacions de tall, etc.) durant aquests episodis, però no estableix l’aturada total de totes les 
obres de la ciutat. Explica que BIMSA va activar aquest protocol, que és la primera vegada que 
s’activa, i que entenen que ha funcionat raonablement bé a les obres. Assenyala que no es van 
aturar les activitats dels lots 1, 2 i 3 que es fan al túnel perquè s’executen a 20 metres de 
profunditat, ni tampoc les activitats del lot 4 en superfície, ja que s’estava treballant amb 
material humit i no pulverulent. Afirma que, en canvi, es van aturar completament totes les 
activitats del lot 5, relatives a excavació de terres i demolició d’estructures, així com les 
generadores de pols en superfície de la part de la Canòpia, a diferència de les de menor 
afectació. Manifesta que, per tant, entenen que es va complir el que estableix el protocol 
d’aturada total de les activitats pulverulentes no només a Glòries sinó en el conjunt d’obres de 
BIMSA, tot i que en aquests moments estan avaluant l’aplicació d’aquest protocol.  

El Sr. CORONAS assenyala que aquesta explicació coincideix amb la que els va donar ahir el 
Sr. Sánchez a la comissió de seguiment.  
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Remarca que el maquinari, que funciona amb combustibles molt contaminants en la majoria de 
casos, no es va aturar, de manera que es dona la paradoxa que els vehicles contaminants no 
poden entrar a la ciutat però, en canvi, les màquines molt contaminants de les obres sí que 
poden seguir funcionant. Explica que no sap si això està previst als protocols, però que creu que 
s’hauria de tenir en compte. Opina que si es demana als ciutadans un sacrifici per un bé 
col·lectiu, també s’hauria de fer el mateix respecte al maquinari de les obres. 
 
El Sr. XIMENO afirma que hi està totalment d’acord, i que és una qüestió que caldrà avaluar 
en la implementació de la zona de baixes emissions. 

Es dona per tractada. 
 

70.-  (M1519/11156) Quina és la petjada ecològica de tota la publicitat institucional que ha editat 
l'Ajuntament de Barcelona en les darreres setmanes? 

 
El Sr. CORONAS explica que, malgrat que l’alcaldessa, en la seva nova faceta de youtuber, ha 
declarat que li fa mandra fer campanya i que aquesta activitat és una cosa partidista, sembla que 
la maquinària de propaganda de l’Ajuntament treballa a ple rendiment. Remarca que, durant les 
darreres setmanes, el Govern ha editat en format paper memòries de gestió dels deu districtes, 
desenes de díptics sobre els barris i llibrets amb tots els consells o el Pacte per la mobilitat. Tot 
seguit formula la pregunta.  

El Sr. XIMENO manifesta que, arran de la pregunta del Grup Municipal d’ERC, estan avaluant 
la quantificació exacta d’emissions de CO2 i d’estalvi de paper de tota aquesta activitat. 
Explica, però, que des del 2016 s’ha limitat la publicitat institucional a un màxim de 10 milions 
d’euros a l’any, a diferència dels 16 milions del 2014 i els 12,5 milions del 2013. Assenyala 
que, entre el 2016 i el 2018, s’ha passat d’un 39% de premsa en paper i un 24% digital a un 
31% en paper i un 40% digital, de manera que s’ha reduït força la petjada de la publicitat en 
paper. A més a més, destaca que en la nova instrucció general s’introdueixen tots els criteris 
d’ambientalització: cartells i opuscles cent per cent reciclats, aprofitament màxim, ajust de 
tiratges i obligació d’ús de polipropilè monomaterial a les banderoles.  

El Sr. CORONAS opina que seria bo que l’Ajuntament de Barcelona es plantegés avaluar la 
petjada ecològica de tot allò que edita i produeix, tal com fan altres organismes. Assenyala que, 
per exemple, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible ja fa temps que indica les 
dades de petjada ecològica en cada publicació que edita. 

Es dona per tractada. 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 

71.-  (M1519/11139) Considera el Govern municipal que ha prioritzat el benestar animal envers els 4 
dofins del Zoo de Barcelona que des de fa 2 anys esperen el seu trasllat tancats en una piscina 
de dimensions inferiors a les recomanades, i en aquest sentit quina ha estat la despesa 
relacionada amb la cerca del santuari on haurien de ser traslladats. 

 
El Sr. MÒDOL saluda els treballadors del Zoo que els acompanyen en la sessió d’avui.  
Assenyala que amb aquesta pregunta volen denunciar la situació en què es troben els dofins al 
Zoo de Barcelona. Recorda que fa dos anys es va decidir que no s’havien d’utilitzar els dofins 
per fer espectacles i se’ls havia de buscar una solució, però que les notícies que tenen a dia 
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d’avui és que els dofins són al zoològic en condicions precàries i que, fins i tot, un d’ells ha 
emmalaltit per culpa d’uns fongs. Pregunta què ha fet i quants diners ha invertit el Govern pel 
que fa al benestar dels dofins del Zoo, si encara s’estan buscant santuaris per a aquests animals 
i quines previsions hi ha de calendari.  

El Sr. XIMENO explica que des del moment en què es va prendre la decisió que els dofins no 
continuessin al Zoo de Barcelona es va iniciar un doble procés: d’una banda, van abordar 
l’anàlisi dels possibles santuaris que existien, atès que l’acord majoritari adoptat pels membres 
del consistori era que el destí d’aquests animals fos preferentment un santuari, i de l’altra, van 
començar a treballar simultàniament altres opcions i altres localitzacions.  
Manifesta que, pel que fa als santuaris, a part de parlar amb molta gent a la ciutat, van fer un 
viatge tècnic amb la directora de Drets dels Animals, el director tècnic del Zoo i un expert 
extern a l’illa grega de Lipsos, on hi ha una proposta de santuari, i que el director del Zoo i ell 
mateix van fer un viatge a Baltimore, que és l’altre possible projecte avançat de santuari. 
Afirma que aquestes són les dues despeses que s’han fet en recerca de santuaris.  
Afirma que, simultàniament, han treballat la recerca d’altres instal·lacions amb l’Associació 
Europea de Zoos i Aquaris (EAZA). Explica que hi ha hagut diverses propostes de possibles 
ubicacions per als dofins, però que algunes no han pogut ser per les condicions que els exigien i 
d’altres perquè hi ha hagut canvis en les propostes. Assenyala que en aquests moments tenen 
una proposta sobre la taula que fa molt poc ha tornat a canviar. Afirma que actualment estan en 
la darrera fase per acabar de tenir les autoritzacions i que ja han fet les visites per als trasllats i 
l’avaluació. Explica que justament la malaltia del Nuik que s’ha esmentat s’ha pogut 
determinar amb més precisió en l’avaluació mèdica més profunda que es du a terme abans del 
trasllat. Conclou que estan en el punt d’obtenció dels permisos internacionals CITES i d’acabar 
de tancar el destí d’aquests dofins amb les recomanacions que fa l’EAZA, i d’establir també 
mecanismes per seguir avaluant la possibilitat de treballar amb l’aquari de Baltimore en un 
projecte conjunt posteriorment.  
 
El Sr. MÒDOL agraeix les explicacions, i pregunta si els dofins estan millor avui que fa dos 
anys, i si hagués estat millor o pitjor seguir el criteri que es marcava des del zoològic. D’altra 
banda, pregunta si és cert que el Zoo de Barcelona ha estat expulsat de l’Associació Europea de 
Mamífers Marins (EAAM) per culpa de l’estat en què es troben els dofins actualment. Afirma 
que tot això no diu gaire ni a favor de la institució ni, sobretot, dels responsables polítics.  
Assenyala que al Sr. Ximeno no li queda temps per contestar-li, però que li agrairia que els 
detallés més totes les despeses i l’estat actual d’aquests animals i l’estat en què es trobaven fa 
dos anys. 

Es dona per tractada. 
 
e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
VI) Mocions 
 
VII) Declaració Institucional 
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.47 h. 
 


