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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Sessió de 10 de desembre de 2019

A la Sala Lluís Companys de la Casa Consistorial de la casa de la ciutat, el 10 de

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, sota la presidència de la Ima. Sra. Regidora Maria
Buhigas i San José. Hi concorren les Imes. Sres i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Eloi Badia
Casas, Maria Rosa Alarcón Montañés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró i Ramos, Max
Zañartu i Plaza, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Celestino Corbacho Chaves,
Oscar Ramírez Lara i Eva Parera Escrichs, assistits per l'assessor jurídic, el Sr. Joan
Caparrós Hernández, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gemma Tarafa Orpinell, Lucía
Martín González, Laia Bonet Rull i David Escudé Rodríguez.

S'obre la sessió a les 16.30 h.

La Sra. BUHIGAS comunica que haurà de marxar a dos quarts de set i que la Sra. Sanz
presidirà la part restant de la sessió.

La Sra. SANZ explica que en el darrer mandat van desenvolupar una suspensió de
llicències per tirar endavant una proposta de pla especial vinculat a la protecció

aquest document van detectar la necessitat de revisar íntegrament els conceptes que
actualment conformen els catàlegs de patrimoni de molts barris i districtes, que no

patrimonial. Afirma que, per tant, es van plantejar la necessitat de tirar endavant una
modificació del Pla general metropolità (PGM) per modificar el contingut del catàleg i
incorporar-hi elements clau del patrimoni.

grups municipals els ajudin a tirar endavant la proposta, que és una petició veïnal

que després ja hi haurà un punt en què els grups podran intervenir.
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urgència de la moció per unanimitat.

I)

II) Part Informativa

Despatx d'oficia)

En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:

(20190430) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, d'11 de novembre de 2019, que
reajusta les anualitats del contracte relatiu a la gestió del programa educatiu
"Carrega't d'energia" de tallers i activitats dirigides a la ciutadania, per als exercicis
2019-2020, i per un import de 5.743,67 euros (IVA inclòs).

novembre de 2019, que accepta el canvi de tercer a favor de FCC Medio Ambiente,
SA., anul·la la disposició de la despesa del contracte adjudicat a FCC Fomento
Construcciones y Contratas i disposa a favor de FCC Medio Ambiente, SA. el contracte

exercicis 2019-2021, i per un import de 202.806.098,00 euros (IVA inclòs).

(1047/19) Del gerent de recursos, de 14 de novembre de 2019, que adjudica a Havas
Media Group Spain, SA. el contracte relatiu a l'acció informadors/es al carrer
Campanya Zona Baixes Emissions, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
173.314,60 euros (IVA inclòs).

(20190628) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 15 de novembre de 2019, que
adjudica al Sr. Eloi Burriel Aumedes el contracte relatiu a la Campanya contra
l'emergència climàtica, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 18.125,80 euros
(IVA inclòs).

(20190610) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 18 de novembre de 2019, que
adjudica a Canon España, SA. el contracte relatiu al subministrament de paper reciclat
per a la Gerència d'Ecologia Urbana, per als exercicis 2019-2020, i per un import de
12.335,65 euros (IVA inclòs).

(20180341) De la gerent d'Àrea d'Ecologia Urbana, de 18 de novembre de 2019, que
prorroga el contracte relatiu a l'assistència tècnica i suport jurídic i logístic en la
tramitació dels processos de gestió d'expedients sancionadors adjudicat a Business
Strengths Engineering, SL., per a l'exercici 2020, i per un import de 204.447,00 euros
(IVA inclòs).
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(20190648) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 21 de novembre de 2019,
que adjudica a Temavial, SL. el contracte relatiu al subministrament per a la
implementació de senyals complementàries en vàries plataformes úniques de la ciutat
de Barcelona, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 18.022,95 euros (IVA
inclòs).

(20190101) Del gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, de 26 de novembre de 2019,
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de
41.244,19 euros (IVA inclòs) del contracte relatiu al servei d'atenció als animals de no
companyia perduts, ferits o abandonats a la ciutat de Barcelona adjudicat a Biodivers
Barcelona, SL, per als exercicis 2019-2020.

(20190646) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 de novembre de 2019,
que adjudica a Sulmag 40, SL. el contracte relatiu al servei per a la realització d'un
estudi de potencial d'implantació d'energies renovables (principalment solar
fotovoltaica), així com puntualment altres tecnologies de generació renovables i
innovadores d'aplicació a l'entorn de les rondes de Barcelona, per als exercicis 2019-
2020, i per un import d'11.011,00 euros (IVA inclòs).

(20190239) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 de novembre de 2019,
que reajusta les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa per un import de

de Barcelona adjudicat a Can Cet Centre d'Inserció Sociolaboral, per als exercicis 2019-
2021.

(20190520) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 de novembre de 2019,
que adjudica a E3 Solinteg, SL. el contracte relatiu als serveis d'assistència tècnica per
al seguiment de la instal·lació i retirada d'enllumenat nadalenc, per als exercicis 2019-
2020, i per un import de 54.220,08 euros (IVA inclòs).

(20190345) Del gerent de Mobilitat i Infraestructures, de 27 de novembre de 2019,
que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte
relatiu als serveis d'arranjament i millora d'infraestructures de mobilitat a la via
pública, per als exercicis 2019-2020, i per un import de 96.797,28 euros (IVA inclòs).

(20150650) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 28 de
novembre de 2019, que accepta el canvi de tercer a favor de FCC Medio Ambiente, SA,
anul·la la disposició de la despesa del contracte adjudicat a FCC Fomento
Construcciones y Contratas i disposa a favor de FCC Medio Ambiente, SA. el contracte
relatiu al servei de manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat de Barcelona,
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 786.265,30 euros (IVA inclòs).

(20150650) Del regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 28 de
novembre de 2019, que accepta el canvi de tercer a favor de FCC Medio Ambiente, SA,
anul·la la disposició de la despesa del contracte adjudicat a FCC Fomento
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Construcciones y Contratas i disposa a favor de FCC Medio Ambiente, SA. el contracte
relatiu al servei de manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat de Barcelona,
per als exercicis 2019-2020, i per un import de 2.054.252,19 euros (IVA inclòs).

Acords de la Comissió de Govern de 21 de novembre de 2019

(19PL16722) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta

situat al carrer Berenguer de Palou 68-80 al Districte de Sant Andreu; promogut pel

Acords de la Comissió de Govern de 28 de novembre de 2019

(18PL16637) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta

residencial universitari al carrer Viriat 37-39; promogut per TSHCE SANTS SL; EXPOSAR-

Infraestructures i Mobilitat.

(19PL16696) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta

Convent i parròquia de Santa Joaquima de Vedruna; promogut per Carmelitas de la

Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió

(19PL16713) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana de determinació dels paràmetres
edificatoris del front consolidat del carrer Pere IV 34-48 i carrer Pujades 39-49;
promogut per Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre; EXPOSAR-LO al

Mobilitat.

Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/332) Que comparegui el màxim responsable municipal en matèria
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La Sra. BUHIGAS explica que des 
compareixença per conèixer de primera mà quin és el plantejament general que
treballa el Govern municipal sobre el recinte firal de Montjuïc, ateses les notícies que
han sortit a la premsa i els flyers que circulen a la ciutat amb peticions de diferents
plataformes de veïns sobre aquest espai.

més de reconèixer tots els espais patrimonials que hi ha a la Fira de Montjuïc, també

molts espais oberts i en transformació que donaran una resposta quantitativament
important a aquesta necessitat. Explica que, per tant, creuen que cal considerar els

racionalitat i cautela, tenint en compte que, quan perdin la seva funcionalitat i es
destinin a altres usos, serà quasi impossible reubicar-los en altres llocs de la ciutat.

La Sra. SANZ recorda que a finals del mandat anterior el Govern va presentar una
proposta de protocol que naixia de la voluntat de transformació de dos espais de

una proposta de conveni que materialitzés els acords, sobretot econòmics i financers,

Montjuïc. Remarca que aquest entorn està patrimonialment molt protegit, ja que bona

mateix sinó també de la ciutat. En aquest sentit, afirma que cal garantir algunes de les
activitats que aquest espai acull actualment, però també transformar-lo en un entorn
amb més vitalitat, més obert i més interconnectat amb els barris de la Font de la
Guatlla i del Poble-sec.
Manifesta que en aquest conveni, que es va presentar la setmana passada a les
diferents administracions, ja es materialitzen uns acords econòmics per desenvolupar

competència en matèria de planejament a la ciutat. Explica que el conveni preveu fer
una proposta per iniciar un procés participatiu amb els veïns i veïnes dels barris i de la
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impliqui una millora de la connectivitat i la permeabilitat entre els diferents recintes,
que recuperi i posi en valor el patrimoni, i que també faci ciutat en aquest àmbit en la
mesura del possible, incorporant-hi equipaments i habitatge. Explica que creuen que
es pot fer una proposta que combini tots aquests elements, perquè és un espai amb
molts metres quadrats de sòl, i que sobretot se sotmeti a la participació ciutadana.

amb el regidor del Districte de Sants-Montjuïc i de Participació, i comptar amb les

és també una oportunitat per escoltar el que significa tenir barris tan a prop de

El Sr. MARTÍ assenyala que la informació que els ha donat la Sra. Sanz és un resum de
la informació publicada a diversos mitjans arran de la signatura del conveni

fet sentir la seva veu sobre aquest tema.
Explica que des del Grup Municipal de JxCat valoren positivament que hi hagi un
procés de participació segons un acord genèric previ amb les administracions i entitats

Manifesta que, en aquest moment inicial del procés, no faran observacions més enllà
de subratllar la importància que té la Fira com a ens. En aquest sentit, remarca que la
Fira no és una entitat, una empresa o un consorci privat que fa negocis, sinó un ens

assabentat, per informació de la mateixa Fira, del rècord de facturació de 215 milions

socialment i econòmicament els barris situats al voltant de la muntanya, sinó de molt

procés participatiu territorial, no es perdi mai de vista aquest consens. Destaca que es

ell ha estat regidor de Sants-Montjuïc i, per tant, coneix perfectament la realitat del
Poble-sec i les reivindicacions justificades de molts veïns i veïnes, però que cal tenir en
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compte que això no és una qüestió exclusivament de districte o de barri, sinó que va
molt més enllà.

El Sr. CORBACHO afirma que cal no perdre de vista que el consorci que avui participa a

de Montjuïc. Explica que el que vol dir amb això és que qui ha de liderar el Montjuïc

Assenyala que quan la Fira de Barcelona al recinte de Gran Via arribi als 300.000 m²
serà una de les fires més grans a tot el món i, per tant, la Fira de Montjuïc anirà

projectar la ciutat de Barcelona internacionalment, però que cal fer una reflexió sobre
com conciliar aquest sentit de ciutat amb la voluntat de fer barri en aquesta zona.
Manifesta que, atès que aquest procés està en una fase preliminar i que la titularitat

reflexió i que aquesta vagi una mica més enllà de la clàssica taula de participació.

compte els diferents sectors econòmics i culturals de la ciutat, per arribar finalment a
un projecte que no perdi la força que Montjuïc sempre ha donat a la ciutat de
Barcelona.

El Sr. RAMÍREZ agraeix la informació que els ha donat la Sra. Sanz i explica que han
conegut aquesta informació pels mitjans de comunicació arran del nou conveni de la

responsabilitat i amb el consens necessari, perquè aquest projecte va més enllà dels
interessos de la ciutat de Barcelona. Remarca que es tracta del recinte firal de

puguin introduir en aquest espai, tenint en compte que cal fer compatible la necessitat

seva activitat.

que es connectin els diferents barris de la zona, però que cal tenir en compte que a

que, de tota manera, estan totalment disposats a esperar la proposta de futur i a
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La Sra. PARERA afirma que des del Grup Municipal de BxCanvi valoren positivament

creuen que Montjuïc necessita un pla conjunt que també tingui en compte altres
sectors que són necessaris i que podrien treure més rèdit de la zona de Montjuïc com
a gran eix cultural o esportiu.

de la ciutat i genera llocs de treball, a més de donar projecció internacional a la ciutat

projecte i anar amb compte a no restar espais i equipaments per a aquesta important

perquè té solars disponibles.
Finalment, manifesta que el seu grup analitzarà la proposta i farà les aportacions
oportunes per ajudar a tirar endavant el projecte.

La Sra. SANZ agraeix a tots els grups les seves aportacions i reflexions, i afirma que es
queda amb algunes idees que gairebé tots els grups han posat de manifest.

com diu el mateix conveni. Explica que, en segon lloc, creuen que és essencial pensar

també comparteixen que cal reflexionar sobre com es relaciona aquest espai amb tota

Afirma que tiraran endavant aquesta proposta a partir del 2020 i que comptaran per a
això amb tots els grups municipals, als quals mantindran informats de totes les passes
que vagin fent.

ES DONA PER TRACTADA.

III) Propostes a dictaminar

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

(19SDO123NT) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d'informació
pública de l'aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de
determinats vehicles a la ciutat de Barcelona. APROVAR-LA definitivament d'acord
amb el text articulat que consta a l'expedient. PUBLICAR el present acord així com el
text íntegre de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats
vehicles a la ciutat de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta
Municipal i en el web de l'Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats amb
trasllat del text de la modificació i de l'informe resposta d'al·legacions.

El Sr. BADIA 
de més de 130 persones i col·lectius, de les quals una bona part es referien a reflexions
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realment eficient que permetés complir els objectius que marca la Unió Europea i les

singulars, com vehicles blindats, unitats mòbils de ràdio i televisió, vehicles de taller o

que són vehicles que han patit una transformació estructural que fa que no tinguin

elevat per poder ser substituïts per un altre vehicle.

a les infraccions lleus, 200 per a les greus i 500 per a les molt greus. Manifesta que, en

mobilitat reduïda a aquelles amb tractaments mèdics periòdics i, també, a aquelles
amb una malaltia que els impedeix utilitzar el transport públic, com ara la sensibilitat
química.
Manifesta que un altre canvi té a veure amb una de les al·legacions que ha presentat

vulnerables. Precisa que, en concret, totes aquelles persones amb uns ingressos

10% que necessitin el vehicle per a la seva activitat professional es podran acollir a la

Agraeix el treball de tots els grups municipals i de totes les persones i col·lectius que
han presentat al·legacions, així com la feina de tots els treballadors municipals.

ciutat.

positiva qualsevol mesura per lluitar contra la contaminació atmosfèrica. Explica que

que és evident que canviar el paradigma és un procés complex perquè implica canviar
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La Sra. VILA assenyala que el Grup Municipal de JxCat també va presentar un conjunt

la mesura en la reducció de partícules contaminants, o els efectes que podia tenir en
determinats sectors econòmics de la ciutat o en el transport públic. Pel que fa a això,
recorda que un informe recent del RACC qüestiona la capacitat del transport públic

una regulació restrictiva com aquesta. Afirma que, a posteriori, el Govern ha publicat
algun estudi sobre algunes de les qüestions que el seu grup plantejava, però que
encara cal abordar i aprofundir algunes qüestions.
Pel que fa a com aquesta regulació afecta determinats col·lectius, com els del

famílies i molts autònoms i que, per tant, creuen que és molt dràstic imposar aquesta
ordenança sense un acompanyament per fer una transició. Explica que han sabut que
des de la Direcció General de Trànsit (DGT) es farà un acompanyament respecte al
canvi de motor i els filtres en el cas del transport de gran tonatge i el col·lectiu, cosa

renda baixa que puguin necessitar el vehicle per treballar. Afirma, però, que queden

el sector del transport i del transport col·lectiu, per tal de poder-ne fer un debat més

Explica que també han trobat a faltar que el Govern fos més sensible als vehicles
històrics i a les motos. Destaca que actualment la moto és la pedra angular de la
mobilitat de la ciutat i que, per tant, no poden mirar cap a un altre costat i fer veure

Afirma que, per tant, ja treballen amb el Govern per definir un pla de motos i quins
eixos de treball són importants per acompanyar aquest col·lectiu.

característiques han anat avançant progressivament en la implantació de les mesures.
Explica que, en aquests moments, Londres, París i moltes altres ciutats es plantegen,

més en aquesta mesura, en comptes de fer declaracions constants que la posen en
dubte. A més, afirma que una mesura com aquesta ha de ser una mica flexible
inicialment, cosa que no significa renunciar al seu objectiu, per poder-la avaluar

modificar.
Manifesta que el Grup Municipal de Cs ha presentat algunes al·legacions, les quals no
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o vigílies de festius es permetés que els cotxes poguessin sortir una mica abans de les
20 hores, en consonància amb les recomanacions habituals que les sortides i les
entrades a la ciutat siguin esglaonades. Assenyala que també proposaven que no es
multés les persones que anessin als hospitals situats prop de les rondes quan arriben
des de fora de la ciutat, però que el Govern tampoc no ha acceptat aquesta al·legació.
Conclou que faran reserva de vot i es posicionaran en el Ple del Consell Municipal.

El Sr. RAMÍREZ afirma que des del Grup Municipal del PP sempre han estat a favor de
qualsevol mesura per combatre la contaminació atmosfèrica i per millorar la salut

assenyala que el transport públic es veurà saturat pel traspàs modal dels ciutadans
que han de deixar el seu vehicle privat a casa. Opina que, per tant, la ciutadania no ha

Explica que el seu grup va presentar al·legacions sobre diferents qüestions, com

tractament mèdic periòdic.

la ciutadania i comportarà greus problemes de circulació. Manifesta que per això de
moment faran una reserva de vot.

La Sra. PARERA afirma que és evident que calia una certa celeritat en aquest tema per

un negoci que es veurà clarament perjudicat és el dels petits tallers mecànics de barri
que treballen amb els cotxes que es veuran afectats per la mesura. Afirma que tampoc
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valorat totes les problemàtiques que podia ocasionar.

BxCanvi i manifesta que faran una reserva de vot.

El Sr. BADIA assenyala que intentarà respondre algunes qüestions que han esmentat
els grups.
Pel que fa als vehicles històrics, explica que el problema és que la legislació no
diferencia entre vehicle històric i vehicle antic, amb la qual cosa no hi ha un catàleg de
vehicles patrimonials. Afirma que, per tant, si fessin una exempció en aquest cas,
qualsevol vehicle antic podria demanar ser considerat com a vehicle històric. Remarca

que més contamina. Subratlla que pot arribar a ser fins a 40 vegades més

models de vehicles són patrimonials, podrien equiparar el valor de la salut a aquest

Pel que fa a les motos, assenyala que estan treballant un pla de motos i que han posat
en marxa llicències de sharing
banda, opina que no es pot dir que no han treballat per fases, quan hi ha un sistema

transport col·lectiu i per als professionals vulnerables. Afirma que només cal escoltar el

cap on es va.

objectius perseguits i que, per tant, no és gaire responsable acceptar excepcions que la
facin encara més insuficient. Manifesta que es pregunta què diran a la ciutadania els

grups estiguessin preocupats per si no compleixen aquests objectius, però no pas pel
contrari.

seguit els paràmetres que els ha indicat la mateixa Direcció General de Trànsit de
Catalunya.

recent de 390 milions d'euros, la posada en marxa de la xarxa ortogonal, amb un

el transport freqüent. Afirma, però, que tenen un repte amb el transport interurbà:
RENFE, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el tramvia i la línia 9.
Finalment, manifesta que està obert a tenir converses amb tots els grups municipals
per intentar tancar un acord.
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afirma que, efectivament, falta introduir moltes altres mesures interurbanes, com els

precisament per això creuen que cal ser més ambiciosos. Finalment expressa la

La Sra. VILA indica que el Grup Municipal de JxCat també farà reserva de vot.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels
Socialistes de Catalunya, i la reserva d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi.

(19PL16682) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial de la residència col·lectiva docent d'allotjament
temporal situada a l'Avinguda d'Esplugues 102-106 de Barcelona, promogut per VITA
PEDRALBES SLU, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.

(18PL16604) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta

turística a la finca del carrer Major de Sarrià 95, de Barcelona; promogut per Patricia
Pujadas Masferrer.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i
Barcelona pel Canvi, i l'abstenció de Partit Popular.

(18PL16554) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta

inherents al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
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Popular i Barcelona pel Canvi.

(18PL16650) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació dels usos
admesos en planta baixa de la parcel·la resultant 4b del Pla Especial de Reforma

Residència; promogut per BALEC Projectes Immobiliaris SL, FURNOT SL i Salvador
Papiol Abante.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.

(19PL16715) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació del PMU de l'Illa delimitada pels carrers Àlaba,
Dr. Trueta, Àvila i Av. Icària en l'àmbit del PAU 3; promogut per la Junta Compensació
PAU3 del PMU illa carrers Àlaba, Dr. Trueta, Àvila i Av. Icària; amb les modificacions

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.

(516/19) INSTAR el Govern Municipal a iniciar els tràmits pertinents per aprovar el
projecte de construcció del Pont del carrer Santander, així com la reforma del tram del
carrer Santander entre el Pont i la Rambla Prim.

El Sr. Antonio Santos, representant de la comissió promotora, manifesta que els
complau que una iniciativa que es va prendre en el mandat anterior per afavorir la
participació hagi seguit aquest procés.
Enumera tot un seguit de representants de partits polítics que es van mostrar a favor
de fer el pont del carrer Santander (Manel Gallardo, del PP; David Celma, de la CUP;
Marilén Barceló, de Cs; Josep Maria Montaner, de BC; Genís Boadella, de JxCat; Xavier

gaudeix del privilegi de tenir aquesta unanimitat i que ha recollit 5.300 signatures de la

distància entre el món de la política, el món de la realització i la visió que té la gent
sobre els endarreriments inexplicables de determinats projectes de ciutat.
Manifesta que ha estat una satisfacció col·laborar en el desenvolupament tecnològic

procés participatiu. Assenyala que vol constatar la poca participació que hi ha hagut a
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carrer. Afirma que no sap quan canviarà això, però que de moment cal desconfiar de
les enquestes fetes exclusivament a través de mitjans digitals.

Remarca que aquest projecte connecta amb la mirada entorn de la nova centralitat del
nord de Barcelona que molts partits van anunciar a la campanya electoral, mirada que
van recollir amb molta il·lusió i que inclou tota la zona de la Trajana, la Verneda, Sant

començar a fer des de les administracions per aconseguir passar del paper a la realitat

Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (CEUIM). Afirma que la reclamació que avui es

projectes però que encara no ha esdevingut una realitat. Opina que, a més de la

transformació de la realitat, ja que alguns terminis estan reglats per un procediment

El Sr. MARTÍ dona la benvinguda als veïns a la CEUIM i els agraeix la iniciativa. Destaca

ciutat hi ha bastants casos en què estaria més que justificat que hi hagués iniciatives
com aquesta.

donar tràmit a les iniciatives ciutadanes i, per tant, sempre hi han votat a favor. Afirma

arribat fins aquí, però que qui ha governat la ciutat durant 36 anys deu tenir una mica
més de responsabilitat sobre un projecte constructiu dels anys 50 que qui ha governat

endavant aquest projecte entre tots. Manifesta que esperen que la iniciativa serveixi

El Sr. CORBACHO explica que agraeix la compareixença dels veïns, encara que suposa

perquè aquest pont sigui una realitat. Assenyala que aquests veïns tenen la sort que el

escoltar-los. Opina que la reclamació que plantegen és una necessitat objectiva i

que han impulsat aquesta iniciativa i manifesta que espera que en aquest cas el
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Govern demostri una sensibilitat més gran que la que ha tingut respecte a la zona de
baixes emissions.

El Sr. RAMÍREZ dona la benvinguda als veïns i els agraeix la feina feta i la presentació

favor de la construcció del nou pont al carrer Santander per creuar les vies del tren de
la línia del Maresme, ja que el pont actual és molt antic i es destina només al trànsit
rodat, amb la circulació de molts vehicles pesants que van a la zona industrial de la
Verneda, i els vianants es veuen obligats a passar per una passera metàl·lica que no es
troba en bones condicions de manteniment i que és de difícil accés per a les persones

sigui més accessible, doni seguretat i sigui compartit no només pels vehicles, sinó

també afavorirà la comunicació entre els diferents barris de Sant Andreu i de Sant
Martí.
Explica que des del Grup Municipal del PP ja van plantejar la construcció del nou pont

promesa i ni tan sols va fer-ne el projecte executiu, que incloïa una rotonda a la via

col·lapses de trànsit. Afirma que el Pla de barris de la Verneda i la Pau també preveia
fer aquesta construcció el 2018, però que no es va executar per limitacions

durant molts anys.

votaran favorablement. A més, desitja molta sort als promotors de la iniciativa perquè
aquest projecte sigui una realitat al més aviat possible.

La Sra. PARERA assenyala que quan una iniciativa ciutadana arriba a una comissió del
Consell Municipal és perquè la paciència dels veïns ja ha arribat al límit. Destaca que, a

en consideració la proposta. Afirma que aquesta estructura és un perill i cal arreglar-la,
tal com reclamen els veïns. Opina que, per tant, els grups han de votar a favor

estigui en fase de redacció.

La Sra. SANZ manifesta que, en nom del Govern municipal, agraeix la feina dels veïns i

Recorda que en el mandat anterior hi va haver un procés participatiu molt intens sobre
aquest projecte, del qual va sorgir un apoderament per part dels veïns i veïnes que ha

essencial desenvolupar aquesta proposta i que el Govern hi està treballant.
Explica que esperen que el projecte executiu estigui aprovat definitivament a finals del
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votar un pressupost que pugui incorporar aquesta partida. Afirma que, per tant, el
Govern es compromet a recollir la transformació urbana del pont de Santander al
pressupost.

La Sra. BUHIGAS manifesta que celebra sentir que aquesta obra està prevista en el

El Sr. CORBACHO afirma que, atesa la seva condició de regidor independent, està
disposat a votar a favor del pressupost si el Govern accepta les seves esmenes.

La Sra. BUHIGAS pregunta si algun altre grup vol tornar a intervenir.

El Sr. Josep Ma de la Concepción, representant de la comissió promotora, destaca que

administracions es van unir per tirar endavant aquesta proposta.

Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú, Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit
Popular i Barcelona pel Canvi.

IV) Part decisòria / Executiva

Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)

obres per a la rehabilitació de la finca de Plaça Sant Just número 4 amb façana també
al carrer Bisbe Caçador número 1, antic Palau Moxó, destinada a 6 habitatges i 3 locals,

PROPERTIES COMUNITY VENTURES, SL la bonificació del 50% sobre la quota de

a l'informe de la Direcció de Serveis de Llicències de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte de Ciutat Vella

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, , Junts
per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi. Votació en contra

APROVADA
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Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 28 de
novembre de 2016 (exp. 03-2016LL23849) a la part amb protecció pública; donat

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 28 de
novembre de 2016 (exp. 03-2016LL23849) a la part corresponent a altres
construccions destinades a protecció oficial sens perjudici de les altres bonificacions

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.
APROVADA

dia) compost de quatre plantes soterrani, planta baixa, dues plantes pis i una planta

generada per la concessió de la llicència, en data 23 de juliol de 2018 (exp. 06-

en tant que la construcció de la Residència Geriàtrica i el Centre de dia reporten

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.
APROVADA

obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de

comunicació presentada en data 15 de març de 2019 (expedient 08-2019CI12276), per
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Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.
APROVADA

obres consistents en la redistribució dels locals comercials a la planta baixa passant de

de la bateria de comptadors, a la finca ubicada al carrer Doctor Dou 4, atès que es

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb la
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb

representada per Manuel Segura Labanda, una bonificació del 50% sobre la quota de

atorgada per la Regidora del Districte el 31 de març de 2016 (expdt. núm. 01-

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.789,32 euros, es redueix en un
50%, la qual cosa representa una bonificació de 1.394,66 euros, quedant només

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana , Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.
APROVADA

Proposicionsc)

V) Part d'impuls i control

Proposicions / Declaracions de Grupa)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/333) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda

(TMB) la possibilitat de garantir el pagament mensual fraccionat de la T-JOVE, així com
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El Sr. ZAÑARTU explica que van començar a treballar aquesta proposta abans que es

inclou una reducció de 25 euros de la T-Jove.
Manifesta que, atès que avui ja es poden comprar títols de transport a través de

per tal de donar resposta a una reivindicació històrica del moviment juvenil, que és el
pagament fraccionat de la T-Jove, així com una reivindicació històrica de tots els pares

igualment creuen que si els 80 euros que passarà a costar es poguessin pagar com a
mínim en dos fraccionaments de 40 euros, això facilitaria la vida als joves de la ciutat.
Assenyala que el 2017 la T-Jove va representar més del 8% de les validacions del
sistema tarifari, xifra que equival a 59 milions de validacions i que és superior a la de la
T-Trimestre, que va representar un 1,85% de les validacions.
Explica que les dades de què es disposa sobre els joves menors de 24 anys mostren
que tenen un salari mitjà un 70% inferior a la mitjana de Barcelona, que suposa poc

Manifesta que aquesta mesura va en la línia de facilitar les coses als joves de la ciutat,
que han de suportar una situació de precarietat força elevada. Destaca que es tracta

Barcelona que reclamava el Consell de la Joventut de Barcelona. Afirma que també la
fa seva com a exsecretari del Consell de la Joventut, i que espera que la regidora faci el

a poc a poc, i que probablement en un futur no gaire llunyà parlaran també de

permetrà mantenir intacta una targeta de plàstic durant tres mesos, cosa que és

va preguntar a una treballadora de TMB si realment hi havia algú que conservés la
mateixa T-Jove durant tres mesos i que aquesta li va dir: «Algú potser sí».

La Sra. VILA manifesta que el Grup Municipal de JxCat entén que és positiu afavorir
que els joves puguin pagar fraccionadament la T-Jove per facilitar-ne la compra, tenint
en compte la capacitat econòmica dels joves a la ciutat, i que, per tant, votaran
favorablement la proposició. Afirma que, a més, creuen que és una bona mesura per
anar fidelitzant futurs usuaris del transport públic. Explica que entenen que com més

model de transport, un model que cal promoure juntament amb els desplaçaments a
peu.

El Sr. CORBACHO manifesta que valoren positivament tant el fraccionament del
pagament de la T-Jove com la possibilitat de fer un duplicat de la targeta en cas de
pèrdua i que, per tant, donaran suport a la proposició.
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El Sr. RAMÍREZ explica que el Grup Municipal del PP no només està a favor de la
possibilitat de garantir un pagament fraccionat de la T-Jove, sinó que ja fa uns anys
que demana reiteradament que es rebaixi fins a 60 euros, equiparant-la al mateix títol

reducció a la resta de corones. Afirma que aquesta mesura tindria un impacte molt
positiu en la mobilitat en transport públic de la gent jove i donaria sortida a una

Manifesta que, tot i així, amb la nova aprovació de tarifes prevista per al 2020, la

la T-Jove, tot i ser important, en passar de 105 a 80 euros, no arriba encara al preu de

del transport públic entre aquells ciutadans que no fan un ús intensiu i usual del
transport públic, entre els quals també hi ha joves.
Manifesta que, no obstant això, votaran a favor de la proposició perquè va en la línia

deteriorament, ja que, fins que no arribi la T-Mobilitat, hi continuarà havent un

La Sra. PARERA manifesta que des del Grup Municipal de BxCanvi també donen suport

mobilitat fins als 25 anys hauria de ser gratuïta, tal com ja ho han plantejat en

comença a treballar i que, per tant, acostuma a tenir unes rendes molt baixes. Destaca

evident que la proposta del seu grup és molt ambiciosa i té un cost elevat, però que no
hi renunciaran i continuaran insistint-hi. Afirma que, tanmateix, qualsevol rebaixa de la
T-Jove és benvinguda.

anys. Assenyala que això no suposa un cost econòmic tan alt com la proposta de
gratuïtat i pot ser un ajut per a persones que molt probablement estan en els inicis de
la seva vida laboral.

La Sra. ALARCÓN avança que el Govern votarà a favor de la proposició i agraeix que

proposta de canvi tarifari, un canvi que significa una simplificació de les tarifes i una
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rebaixa en alguns títols, especialment la T-Jove i la T-Mes. Afirma que, per tant, hi
haurà una franja pràcticament gratuïta del transport fins als 16 anys i un descompte
molt gran per als joves de fins a 25 anys. Afegeix que, de cara a propers anys,
estudiaran la proposta que ha fet la Sra. Parera.
Remarca que la T-16 és un títol que no tenen altres ciutats de les característiques de

En aquest sentit, diu al Sr. Ramírez que cal comparar totes les tarifes.
Afirma que és especialment important fomentar i facilitar el transport públic per als
joves, que tenen una concepció de la mobilitat molt allunyada de la de les generacions

pugui ser una realitat.

El Sr. ZAÑARTU agraeix el suport de tots els grups i del Govern, i explica que, en favor

és també una demanda històrica. Manifesta que esperen que la posada en marxa de la
T-Mobilitat no es demori més, perquè ja fa bastants anys que esperen el pagament

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/333) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda

(ATM) la possibilitat de garantir el pagament mensual fraccionat de la T-JOVE, així

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

Govern municipal a: Realitzar en el termini de tres mesos un Pla del Vianant, que el

prioritat a les plataformes úniques i als passos de vianants i la disposició de camins
específics i enjardinats que facilitin el seu desplaçament pels carrers de la ciutat, amb

Pla del Vianant especifiqui mesures concretes i disposi dels recursos econòmics
necessaris i suficients per a la seva aplicació.

La Sra. VILA afirma que, com a ciutat mediterrània, Barcelona té la sort de ser una
ciutat feta a mida del vianant. Assenyala que els desplaçaments habituals es poden
efectuar en un temps inferior a 40 minuts si es camina o si es camina i es va amb
transport públic i que això és un tresor que cal preservar i promoure. A més a més,
destaca que els desplaçaments a peu tenen un conjunt de beneficis per a la salut de
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ciutat. Explica que actualment el 32% del total de viatges de la ciutat ja es fan a peu i
que un dels reptes que es marquen com a grup municipal és encoratjar el Govern
municipal a augmentar un 15% aquest tipus de desplaçaments, de manera que gairebé
la meitat dels trajectes a la ciutat es facin caminant, que és el mode més natural de

Manifesta que cal promoure o facilitar infraestructures amb aquest objectiu. En aquest
sentit, afirma que els carrers han de ser amables i pensats per al vianant; que

en els nous ginys de micromobilitat per passar-se al mode més sostenible, que és anar
a peu.
Afirma que, per aquest motiu, demanen al Govern que tiri endavant un pla del vianant.

la regidora Alarcón, ja que creuen que aquesta és la manera de construir la ciutat i de
trobar espais consensuats que permetin avançar favorablement, en aquest cas no

de la qualitat de vida a la ciutat. Remarca que si Barcelona és una ciutat més
caminable, serà també una ciutat més amable i més verda, i les persones es podran
moure per les voreres sense estar neguitoses i gaudint de la caminada, sobretot les
persones grans, les famílies i els nens.
Manifesta que esperen que aquest pla del vianant, que el Govern vol convertir en
mesura de Govern, pugui ser consensuat amb les forces polítiques i situï el vianant al

també ha de servir perquè la Guàrdia Urbana posi ordre a les voreres. En aquest sentit,
explica que no es pot permetre que motos, patinets i bicicletes incompleixin la
normativa i que cal promoure que les voreres siguin per a les persones, de manera que

puguin aparcar també a la calçada.
Manifesta que també és important incorporar el concepte que la infraestructura verda

els quals hi ha consens. Afirma que les voreres els haurien de permetre incrementar el
verd longitudinal i incrementar així la massa de verd de la ciutat. Remarca que, segons

climàtic.

demana el suport de la resta de grups perquè pugui prosperar.

 que el vianant és la

valoren positivament qualsevol mesura que suposi un pas endavant i un reforç dels
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amples, carrers més pacificats i passos de vianants més convenients, de manera que

succeeix a la Diagonal o la Gran Via.
Manifesta que, per al seu grup, un altre element essencial per promoure que la
ciutadania de la ciutat es desplaci a peu és tenir una ciutat mixta on es pugui anar a
comprar a cinc minuts de casa. Afirma que una ciutat caminable ha de ser una ciutat
amable per poder desplaçar-se a peu, però també una ciutat accessible des del punt
de vista humà, dels serveis bàsics i dels comerços.

vehicles, especialment motos, a la via pública. Explica que fa poc hi va haver una
reunió sobre les motos, en el marc del Pacte per la mobilitat, en la qual es va parlar del

desplaçaments en motocicleta i ciclomotor i que caldrà veure quin impacte té la zona

grup pel que fa a mobilitat.

El Sr. CORBACHO expressa el vot favorable del Grup Municipal de Cs. Manifesta que

però que perquè això sigui possible cal posar ordre a la ciutat, atesos els canvis que

Demana que, si es realitza un estudi en relació amb la proposta, es tingui en compte

és el mateix una plataforma única on els cotxes simplement hi accedeixen per entrar a

vianant i el cotxe o altres elements de mobilitat, ja que les persones amb discapacitat
sensorial o determinades discapacitats de mobilitat no sempre se senten més segures
pel fet que hi hagi una plataforma única.

El Sr. RAMÍREZ afirma que el Grup Municipal del PP també està a favor de situar els
vianants al centre de les polítiques de mobilitat de la ciutat de Barcelona. Remarca
que, de fet, els desplaçaments a peu suposen un 32% del repartiment modal dels
desplaçaments a la ciutat, tal com ha explicat el grup proponent. A més, destaca que
prioritzar aquest tractament dels vianants en les polítiques de mobilitat presenta
molts avantatges no només per a la salut, sinó també per a la mobilitat de la ciutat.
Assenyala que hi ha molts temes a tractar per a la promoció dels desplaçaments a peu
a la ciutat, com les voreres, les plataformes úniques, els diferents itineraris perquè la
circulació dels vianants sigui més amable i la incardinació de tot això amb els espais

es dugui a terme un pla de vianants, amb un treball conjunt per definir les zones

Manifesta que el seu grup està disposat a treballar en les diferents taules sectorials del
nou Pla de mobilitat urbana de la ciutat de Barcelona. Explica que entenen que la taula

per als vianants. Precisa que quan parlen de recuperar espai públic per als vianants no
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tipus de models.

pot haver una certa convivència quan es donen certs requisits, com voreres de més de

convivència. Afirma que una altra cosa seria fer un pla molt ambiciós a la ciutat perquè
totes les motocicletes, tant les privades com les compartides, poguessin tenir un

molt lluny de la realitat. Finalment expressa el vot favorable a la proposició.

La Sra. PARERA manifesta que des del Grup Municipal de BxCanvi també donaran
suport a la proposició. Afirma que és cert que Barcelona és una ciutat agradable i fàcil
per caminar, però que actualment hi ha molts vehicles que circulen per les voreres. En
aquest sentit, opina que la proposta que presenta el Grup Municipal de JxCat pot

que, de fet, després el seu grup presentarà un prec en relació amb les motos que
envaeixen les voreres per aparcar.
Assenyala que afegiria un punt a la proposta, que és tenir en compte les persones amb

ciutat amb facilitat i comoditat, i que hi ha un dèficit de semàfors sonors, rampes i
altres elements que faciliten la mobilitat a aquestes persones.

La Sra. ALARCÓN agraeix al Grup Municipal de JxCat que hagi acceptat la transacció
proposada pel Govern. Subratlla que des del primer dia que va assumir la
responsabilitat com a regidora de Mobilitat ha tingut molt clar que la base de la
mobilitat de la ciutat és el vianant. Afirma que, per tant, agraeix i comparteix la
proposició.

primera mesura que acabarà en un pla per al vianant i que, a més, aquesta mesura
també està vinculada amb el Pla de mobilitat urbana (PMU). Assenyala que
segurament abans de Setmana Santa podran discutir amb tots els grups municipals
tant aquesta mesura de govern com el PMU. A més, subratlla que volen que sigui una
proposta de consens, treballada prèviament amb tots els grups polítics, tal com
plantejava la Sra. Vila.
Manifesta que agraeix molt la unanimitat que acostuma a haver-hi en les propostes de
mobilitat, ja que creu que és molt positiu que aquest àmbit quedi al marge de la
confrontació política.
Explica que, al seu parer, és fonamental posar ordre a les voreres, tal com han dit el Sr.
Corbacho i la Sra. Parera. Subratlla que Barcelona és una ciutat petita amb una
densitat molt alta i que, per tant, les voreres han de ser per als vianants. Afirma que

mòbils de cap tipus. En aquest sentit, manifesta que tenen molta feina a fer per baixar
a la calçada elements que ara són a les voreres.

important per a la mobilitat a peu, especialment als barris de muntanya, són les
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de mobilitat. Afirma que, per tant, cal impulsar-los com a facilitadors de la mobilitat
del vianant.
Remarca que cal no oblidar que més del 70% dels desplaçaments que tenen lloc a la
ciutat es fan en transport públic i a peu, que és el model de mobilitat que cal reforçar
perquè és el més universal.

La Sra. VILA agraeix el suport unànime de tots els grups a la proposició, i manifesta que

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT amb el redactat següent:

(M1923/341)
Govern municipal a realitzar en el termini de quatre mesos una mesura de govern
que impulsi un Pla del Vianant, que el situï com a pedra angular de la mobilitat i

passos de vianants i la disposició de camins específics i enjardinats que facilitin el seu

sigui una ciutat altament «caminable». Que el Pla del Vianant especifiqui mesures
concretes i disposi dels recursos econòmics necessaris i suficients per a la seva
aplicació.

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/329) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a encarregar un projecte integral de remodelació de la plaça dels
Àngels com a zona verda, amb un disseny que afavoreixi la convivència i la diversitat
d'usos, d'acord amb les entitats veïnals, culturals i comercials del barri. Incorporar
l'elaboració d'aquest projecte al Pla Especial Urbanístic per a la construcció de
l'ampliació del MACBA.

que posa fi a les

MACBA va constituir en el seu moment una referència des del punt de vista urbanístic i

a les ciutats i als barris. A més, afirma que segurament aquest espai tindrà un ús

necessari i desitjat per al conjunt del barri.

Manifesta que no entren en quines han de ser les característiques arquitectòniques de
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tenir i en una convivència al més àmplia possible.
Assenyala que la proposició fa referència a una zona verda perquè aquest espai està
qualificat de zona verda, encara que el fet que hi hagi més o menys verd dependrà de
la sensibilitat del Govern i de qui faci el projecte. En relació amb això, pregunta si el fet
de convertir aquesta zona verda en una qualificació de sistema significa que es
perdran aquests 1.000 m² com a zona verda a la ciutat. Manifesta que espera que no,
tenint en compte el nombre limitat de zones verdes a la ciutat.

El Sr. CORONAS 

Ciutat Vella. En aquest sentit, assenyala que tant a la plaça dels Àngels com a altres
places del districte de Ciutat Vella, com les de Folch i Torres o del Pou de la Figuera, el
que haurien de ser espais de convivència han esdevingut espais on determinats mals
usos entren en competència per ocupar-los.

veïnes no els és agradable passar-hi ni estar-hi. Afirma que, per tant, ara tenen

que, amb la decisió definitiva del nou emplaçament del CAP del Raval Nord a la capella

públic.
Assenyala que, per exemple, el MACBA es convertirà en un espai més permeable del

per la plaça de Castella, el Dispensari Antituberculós, la Universitat de Barcelona, el

Filmoteca.

espai limitat, sinó ser més ambiciosos i aplicar un autèntic urbanisme social i de gènere
a la plaça dels Àngels.

El Sr. MARTÍ assenyala que, si bé la defensa de la proposició i la intervenció del

entre diferents àmbits.
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Generalitat, Ajuntament i MACBA per redefinir un espai que tots consideren que és
poc amable i que té uns mals usos que afecten negativament la convivència,

que, atès que hi ha moltes entitats i equipaments que conflueixen en aquest espai, el

associat a aquests mals usos que pateix la plaça dels Àngels des de fa molts anys.
Afirma que, per tant, donen suport a la proposició i esperen que el 2020 el Govern

MACBA i del CAP Raval.

El Sr. RAMÍREZ destaca que l

plaça, que han generat problemes de convivència i queixes dels veïns, sobretot en
relació amb el seu descans. Manifesta que per això des del Grup Municipal del PP
estan a favor que es realitzi un nou projecte per remodelar la plaça i per fer que

barri del Raval tenen aquesta fisonomia. A més, assenyala que aquesta plaça, per la
seva mida, podria encabir un espai diferent del que té actualment. Explica que també

sigui amb un procés participatiu o de qualsevol altra manera que garanteixi que les
seves idees i opinions són escoltades.

projecte de reforma en el Pla especial urbanístic per a l'ampliació del MACBA. Afirma

aquest espai i donar-li uns nous usos.

La Sra. PARERA expressa el suport del Grup Municipal de BxCanvi a la proposició.

el Sr. Coronas. Afirma que actualment la plaça dels Àngels no és amigable per a la gent
gran ni per a les famílies amb nens perquè està envaïda per patinadors. A més,
assenyala que els veïns pateixen moltes molèsties a la nit.
Subratlla que el Raval és un barri que necessita urgentment un pla de convivència a

pateix. En relació amb això, afirma que cal perseguir activitats il·legals com el
narcotràfic que afecten la convivència i els carrers. Manifesta que, per tant, creuen

redefinir un nou projecte per a la plaça.

La Sra. SANZ aclareix, en relació amb la pregunta que ha plantejat el Sr. Corbacho, que

manera que han de trobar els espais per poder encabir aquests metres de zona verda
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Remarca que en un lloc tan dens com Ciutat Vella no es poden permetre el luxe de
perdre cap metre quadrat de verd urbà.
Opina que és una gran notícia que avui estiguin discutint aquesta proposta, tenint en
compte que feia molt temps que esperaven poder assolir un acord per fer possible la
reivindicació veïnal sobre la ubicació del CAP del Raval Nord a la capella de la

només permeti encaixar el CAP del Raval Nord en aquest espai, sinó també aplicar una

transformació que incorpori nous usos.

El Sr. CORBACHO agraeix a tots els grups el suport a la proposició. Manifesta que
comparteix el que ha dit el Sr. Coronas sobre la plaça, però que cal tenir en compte
que aquest tipus de places tenen més a veure amb la moda de les places dures en una
època determinada que amb problemes tècnics per poder incorporar un espai més

altra visió i que està convençut que el Govern així ho farà.

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
Canvi.

APROVADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

Instar el Govern municipal a presentar en el termini de 2 mesos el calendari

proper exercici i els següents, per tal de garantir el cobriment de la Ronda de Dalt en
tots els seus trams, retornant al projecte consensuat amb els veïns i veïnes,  que en el
seu dia va obtenir el suport de tots els partits.

El Sr. RAMÍREZ afirma que Barcelona té un deute de fa més de 30 anys amb els veïns

del Grup Municipal del PP creuen que és imprescindible prioritzar la cobertura de la

Remarca que aquesta és una petició històrica dels veïns que el seu grup ha plantejat a

proposta més votada a la plataforma Decidim, en el marc del procés participatiu per a

marxa la plataforma Decidim, podria ser que tornés a ser la iniciativa més votada. Així
mateix, remarca que el 2014 el Govern Trias i el seu grup van acordar la redacció del
projecte de cobriment. Recorda que el desembre del 2015 es va iniciar el procés
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participatiu i es va convocar la comissió de seguiment de la ronda de Dalt, que va

propostes que hi havia sobre la taula. Assenyala que al final es va arribar a un acord,

Explica que el seu grup creu que aquesta partida és insuficient, com també ho són les

diferents trams.

l
cobriment de les rondes i ho continua estant. Explica que creuen que el cobriment de
la ronda de Dalt és una demanda històrica, atesa la promesa que es va fer en el seu

inicialment. Recorda que és una lluita que fa anys que dura, sobretot per part de les

desenvolupant.

es faci en uns terminis bastant espaiats. A més, precisa que el fet que estiguin a favor
de cobrir la ronda en tots els seus trams no significa que apostin sempre pels
soterraments com a solució. Explica que creuen que cada cas és diferent i que el que
cal aconseguir és que dins de Barcelona no hi hagi autopistes urbanes, entre altres
coses perquè són un focus de perillositat, tal com es va demostrar fa poques setmanes

sobretot un calendari i que la cobertura no ha de ser tant un objectiu en si mateix com
una eina que ha de permetre repensar els barris de muntanya dels districtes afectats.
Assenyala que, per exemple, hi ha molts barris sobre la ronda de Dalt que no disposen

ha de permetre crear una ciutat més mixta, més caminable i més agradable per a la
ciutadania.

El Sr. MARTÍ expressa el vot favorable del Grup Municipal de JxCat. Remarca que
segurament aquest és el tema que més han tractat i discutit en la Comissió

Destaca que aquest va ser el projecte que va obtenir més suports en el procés
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participatiu del nou PAM. Afirma que si es demana a la ciutadania que hi participi però

es genera frustració i desencís en la ciutadania.

diferents fases, en diferents exercicis pressupostaris i en diferents plans plurianuals.
Remarca, però, que el que no poden fer és violentar les expectatives de la població
que ha participat en un procés en què aquest projecte ha estat el més votat.

El Sr. CORBACHO assenyala que en els anys 60, 70 i 80 importaven les infraestructures
i no pas el territori. Explica que quan es van fer les rondes va importar el territori, però
la infraestructura va tenir un pes molt important per resoldre la problemàtica que hi
havia en aquell moment, i que després es va instaurar la idea que calia soterrar les
grans infraestructures que divideixen el territori. Opina que probablement cal trobar

per tant, des del Grup Municipal de Cs creuen que la proposició és oportuna i hi donen
suport.

La Sra. PARERA explica que el Grup Municipal de BxCanvi no ha viscut com a grup les
diferents negociacions sobre el cobriment de la ronda de Dalt i és un tema que
afronten segons el que han vist des de fora i el que pateixen com a veïns. Recorda que

sobre el projecte. Manifesta que tots els grups municipals assumeixen que és un

endavant.
Afirma que aquest projecte abasta diversos mandats, ja que és una obra molt llarga,

de ciutat, molt més enllà del govern que hi hagi al consistori en un moment
determinat. Manifesta que és evident que cobrir la ronda de Dalt suposa un benefici
per als veïns i per a la ciutat, però que cal tenir en compte que hi circulen uns 175.000
vehicles diaris i que, per tant, cal analitzar els riscos que això comportarà en cas

amb molt de seny i molta cura, per tal de no posar en perill les persones que hi circulin.

La Sra. ALARCÓN indica que, excepcionalment, els dos socis de Govern votaran de
manera diferent en aquest punt.
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assenyala que ja està preparat el projecte executiu per licitar i tirar endavant les obres

ara falta executar aquesta obra i, a més a més, arribar a un consens amb les

Harmonia.
Explica que en aquest cas el seu vot és diferent del vot del Grup Municipal de BC
perquè, deixant de banda que fins que no hi hagi el PIM no sabran si hi ha pressupost
per a aquest projecte, personalment creu en aquest projecte, no només com a
regidora del Districte sinó també com a veïna del barri de Sant Genís. A més, remarca
que és un projecte que està inclòs en el pacte de Govern i que és un dels deures de la
ciutat cap a uns veïns que han patit barreres arquitectòniques, sorolls, fums i
incomoditats molt importants per una infraestructura que la ciutat necessitava.
Destaca que és una reivindicació que han promogut les cinc associacions de veïns de

La Sra. SANZ assenyala que intervindrà en nom del Grup Municipal de BC.
Explica que fa molt que parlen sobre la ronda de Dalt i que els veïns i veïnes fa més de

en un tram important. Afirma que és evident que no es volen quedar aquí, sinó que
volen fer una proposta ben feta i que no sigui objecte de polèmiques com les que hi ha
hagut en els darrers temps.

aquest moment no és casual, sinó que aquest grup sap que el Govern aborda
actualment el PIM i que hi ha un debat sobre els projectes consensuats el 2014.

que, en conseqüència, treballaran un calendari raonable. Explica que entén que la Sra.

equilibris perquè totes les obres que demanen els veïns i veïnes tinguin cabuda en un

ho tot de cop.

pressupostari i de no fer falses promeses. Explica que convocaran la comissió de ciutat
en breu per seguir avançant en aquest projecte, tal com ja van fer en el mandat

permeti millorar la ciutat.

El Sr. RAMÍREZ agraeix el suport a la proposició dels grups que hi han votat a favor, així

amb aquesta iniciativa, sinó que la seva voluntat era mirar de recuperar el consens

que és un deute que tenen amb molts barris de la zona nord de Barcelona. Manifesta
que saben que això requereix un pacte de ciutat i el consens de tots els grups
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conscients de la dificultat i de la problemàtica que això comportarà, però que no volien
renunciar a, com a mínim, aportar una mica de llum i tranquil·litzar els veïns respecte

Votació favorable de Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana,
Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi, i abstenció de
Barcelona en Comú.

APROVADA

Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)

Precsc)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/334) Que el Govern municipal faci els tràmits urbanístics i administratius
necessaris per tal de garantir que l'edifici dels antics Jutjats de Magistratura de la
Ronda Sant Pere 41 es destini a usos d'equipaments veïnals i habitatge dotacional de
lloguer.

La Sra. BARÓ assenyala que avui plantegen precs i preguntes que provenen de
problemes que no es van resoldre en el mandat anterior. Explica que en el darrer

que demanava que el Govern municipal fes els passos que considerés necessaris i

esdevenir un equipament municipal i, fins i tot, pogués arribar a acollir habitatge
dotacional de lloguer. Recorda que en aquell moment es va plantejar la possibilitat de

aquest edifici ja ha estat objecte de tres subhastes. Explica que la primera subhasta es

Manifesta que tornen a presentar aquest prec per tres raons principals. Explica que la
primera raó és que, en general, són contraris al fet de vendre, subhastar o privatitzar

acord polític entre administracions, ja que el Grup Municipal del PSC podria ajudar el

solució política per a aquest edifici. Destaca que les característiques del bé, en aquest
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cas, permetrien compensar les mancances històriques que acumula la ciutat i en

Afirma que el segon motiu és que aquest edifici és una oportunitat perquè representa
més de 5.300 m²

districte per tal de poder trobar una solució favorable als seus interessos.

 de primera mà la

Tresoreria de la Seguretat Social per plantejar una possibilitat de solució sobre aquesta
qüestió. Explica que han calculat què es podria fer en aquest edifici en matèria

Afirma que el problema és que el procediment administratiu incorpora fins a tres

Remarca, però, que per canviar aquesta taxació cal que finalitzi el procediment
administratiu de les tres subhastes. Explica que, per tant, desitgen que la tercera
subhasta quedi deserta i que puguin reiniciar les negociacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social, ja que comparteixen la reivindicació veïnal i, també, que

a les principals prioritats ciutadanes.
Manifesta que no es compromet ni a acceptar ni a no acceptar el prec, però que hi ha

ES DONA PER TRACTAT.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/342) Instar el Govern municipal a presentar a la propera CEUIM un estudi
comparatiu per barris on es pugui veure per sectors la procedència de les emissions de
C02 amb les següents categories: mobilitat, usos residencials, indústria, generació

La Sra. VILA explica que al principi del mandat el Grup Municipal de JxCat va esperonar

entenen que, per adoptar mesures rigoroses i afinades sobre els diferents aspectes
que afavoreixen el canvi climàtic, és important estudiar les emissions de CO2

manera acurada. Manifesta que per això demanen al Govern municipal que presenti a
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la propera CEUIM un estudi comparatiu per barris que permeti veure la procedència
de les emissions de CO2 per sectors. Assenyala que a vegades només se centren en el
debat de la mobilitat, però que també hi ha molts altres sectors que produeixen
aquestes emissions. Afirma que, per tant, creuen que és important conèixer en detall

El Sr. BADIA indica que tenen dues dificultats per dur a terme el que planteja el prec.

dir que no hagin de seguir caracteritzant molt més les emissions de CO2, de metalls i

Manifesta que no poden acceptar el termini perquè és impossible de complir, però
que sí que es poden comprometre a tenir uns estudis molt més profunds sobre les
emissions. Explica que ara saben que el vector de canvi més important és la

de tones de CO2. Afirma que han de canviar 200.000 tones en la transformació del mix

de la mobilitat i unes 150.000 tones dels residus. Assenyala que aquests són els punts
en què el Pla clima situa que cal fer els esforços i que, per tant, han de desenvolupar
estratègies que ho facin possible.

calculant la petjada. Afirma que altres dos vectors que tenen en compte per la
magnitud de la seva petjada són el transport de mercaderies i el transport

vectors de pes en aquest mapa. Opina que podran arribar a territorialitzar tot això,
però que trigaran uns quants mesos a fer-ho perquè encara estan duent a terme una
anàlisi a escala de ciutat.

podria haver fet esmenes al prec. Opina que, igual que han negociat amb la Sra.

temps per complir el prec i, fins i tot, haver matisat les qüestions territorials. Explica
que saben que això no és senzill, però que entenen que han de ser rigorosos i conèixer

determinació política per avançar en aquest sentit, per tal que, en acabar el mandat,
puguin avaluar les accions que ha fet el Govern amb uns estudis rigorosos previs que
incloguin indicadors que permetin veure el progrés o el retrocés en aquest àmbit.

voluntat política per tirar endavant.

El Sr. BADIA manifesta que és segur que podran fiscalitzar les emissions de CO2, però
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del prec. A més, assenyala que no sap encara si realment és rellevant la caracterització
de les emissions per barris.

ES DONA PER TRACTAT.

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/330) Que el Govern de la ciutat implementi un pla d'informació i suport per a
la instal·lació de punts de recàrrega per al vehicle elèctric als aparcaments privats de la
ciutat de Barcelona.

El Sr. CORBACHO assenyala que, segons el que estableix el Ministeri per a la Transició
Ecològica i el compromís que ha adquirit en el document que ha enviat a Brussel·les,

això, actualment Barcelona no arriba al 2% de cotxes elèctrics i té un parc

mesos o uns anys, però que els informes tècnics diuen que les càrregues ràpides no
són aconsellables perquè afecten negativament les bateries i que el millor són les
càrregues lentes, que duren entre 5 o 8 hores. Afirma que, per tant, el que es
recomana és que es pugui carregar el cotxe al lloc on dorm o bé al lloc de treball del
conductor.

només pel que fa als punts de càrrega a la via pública, sinó també pel que fa a ajudar
les comunitats de propietaris en les preinstal·lacions elèctriques, que és el que suposa
el veritable repte perquè els ciutadans puguin acabar adquirint un vehicle elèctric.

La Sra. ALARCÓN afirma que encara seran més proactius en aquest àmbit. Destaca
que, de fet, en aquests moments es duen a terme campanyes informatives des de la

explica que el Pla MOVES preveu ajudes de 1.000 euros de part del concessionari per a
la instal·lació de punts de recàrrega privats en els pàrquings particulars, i que els plans

subvenció per a la instal·lació de punts de recàrrega en aparcaments comunitaris.

subvencionar instal·lacions particulars de recàrrega.
Manifesta que accepten el prec i que incrementaran de manera encara més activa la

El Sr. CORBACHO 

manifesta que ja sap que es va modificar el reial decret perquè les noves edificacions
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portin incorporada la preinstal·lació elèctrica, però que es referia a totes les
edificacions que tenen aparcament però que no estan subjectes a aquest reial decret.

La Sra. ALARCÓN 

ES DONA PER TRACTAT.

Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/328) Que el govern municipal avaluï i informi sobre la possible responsabilitat

sentències estimatòries contra el PEUAT, detallant la quantia, el perjudici econòmic i
enumerant els projectes que quedarien afectats per una possible sentència ferma que
confirmés la nul·litat del Pla.

El Sr. RAMÍREZ manifesta que, tenint en compte les diferents sentències del Tribunal

reconeix que hi ha diverses sentències estimatòries contra el PEUAT, demanen que el
Govern municipal avaluï i informi sobre la possible responsabilitat patrimonial a què

previsió del seu possible cost econòmic.

La Sra. SANZ manifesta que, tal com han explicat en moltes ocasions, no hi ha cap
sentència ferma i, per tant, cap de les sentències estableix cap tipus de responsabilitat

recórrer i que, a més, no saben quanta gent recorreria en cas que hi hagués una

contingut final de les sentències.

El Sr. RAMÍREZ lamenta la resposta de la Sra. Sanz, que al seu parer denota una certa
irresponsabilitat. Afirma que, malgrat que no hi hagi cap sentència ferma, si hi ha una

tindrà. Opina que, en qualsevol cas, caldria fer-ho per un criteri de prudència, ja que es
pot produir una cascada de demandes condemnatòries i cal preveure quin cost
econòmic suposaran. A més, recorda que sovint les diferents administracions creen

Remarca que el Govern municipal ha dedicat molts esforços en relació amb altres
sentències que tampoc no eren fermes, com en el cas de la sentència del Tribunal

preparatoris per a aquesta sentència, que al final ha estat totalment contrària al que
preveia el Govern. Afirma que, per tant, demanen que el Govern apliqui el mateix
interès i el mateix criteri de prudència en aquest cas, tenint en compte que si
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els ciutadans de Barcelona.

La Sra. SANZ demana al Sr. Ramírez  que ha

han validat en cap moment. Afirma que aquest ha estat un procediment obert
principalment per part de la ciutadania, i no pas per les administracions, i que tots els

veïnes que van recollir unes signatures. Remarca que és absolutament legítim que la

Pel que fa al PEUAT, assenyala que les sentències que hi ha actualment es refereixen a

sentències i que en segon lloc, en el pitjor dels casos, la ciutat hauria de veure quina

Manifesta que li agradaria molt que el Grup Municipal del PP es posés al costat dels
veïns i veïnes que demanen descans i una ciutat equilibrada, que és el que significa
defensar el PEUAT, i els ajudés a aconseguir que aquestes sentències no fossin fermes i

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

La Sra. PARERA manifesta que a la calçada per a

un gran dèficit de places i això fa que aquests vehicles envaeixen les voreres. Afirma
que cal tenir en compte que a la ciutat hi ha quasi 290.000 motos i ciclomotors
matriculats. Explica que calculen que uns 80.000 es veuran afectats per la zona de

vehicles afectats, encara quedarien 200.000 motos i ciclomotors a Barcelona, mentre

Afirma que això suposa un problema especialment durant el dia, perquè a les nits
moltes motos estan en aparcaments particulars.

motocicleta que deia que la mobilitat en motocicleta i ciclomotor a Barcelona

Manifesta que desconeix si aquestes xifres són prou acurades, però que mostren un
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circulació amb cotxe.

La Sra. ALARCÓN manifesta que agraeix a la Sra. Parera la predisposició a transaccionar

motocicletes i ciclomotors, entre altres coses perquè justament ara estan fent un
treball sobre la moto. Recorda que el passat 13 de novembre van fer una reunió del
Pacte per la mobilitat en la qual molts grups municipals hi van ser presents i es va

vista que, igual que no tots els cotxes que hi ha a la ciutat tenen aparcament en

treball que ja es du a terme amb altres tipus de mesures.
Assenyala que a la sessió del 13 de novembre van parlar del calendari de treball per fer

acceptar el prec perquè no pot avançar ara unes xifres que pensa que han de

construint el pla de la moto, sobre el qual segurament podran tenir una primera

La Sra. PARERA manifesta que accepta la no acceptació del prec sempre que vegi
voluntat política per avançar en aquest tema. Afirma que en cas contrari continuaran
insistint-hi.

NO ACCEPTAT

(M1923/350) Que d'acord amb la regulació dels usos del paisatge urbà de la ciutat,
l'Ajuntament procedeixi a retirar o a instar les empreses responsables a la retirada, en
el termini reglamentari, de tots els llaços grocs que pengen de cables de telefonia i
electricitat. I que procedeixi igualment a netejar, també en el termini reglamentari,
totes les pintades amb el llaç groc a l'asfalt, les voreres i el mobiliari urbà dels carrers
de Barcelona.

La Sra. PARERA 

no és un element ofensiu i que, per tant, té un termini de vuit dies per ser eliminat.
Manifesta que, tot i compartir aquesta consideració, creuen que no es compleix
aquest termini ni pel que fa a la neteja dels carrers ni pel que fa a la retirada dels llaços

demani la retirada en aquells llocs on aquesta competència correspongui a les
companyies elèctriques o de telefonia.
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El Sr. BADIA explica que és cert que sovint triguen una mica més de vuit dies a retirar

Pel que fa al cablejat i les caixes, que bàsicament pertanyen a Endesa i Telefónica,
afirma que aquestes companyies són plenament conscients de la situació i han

capacitat per intervenir en els transformadors elèctrics i, a més a més, no poden
obligar les companyies a treure els llaços perquè no hi ha cap legislació que els
permeti actuar sobre un privat. Assenyala que seria com obligar els veïns a treure dels
balcons allò que vulguin tenir-hi.
Manifesta que poden fer tot el possible per complir el prec en tot allò que depengui de

elèctriques.

La Sra. PARERA explica que no se li 

perquè segur que hi ha un plec de clàusules amb les companyies que obliga a fer un
manteniment de les instal·lacions a la ciutat. A més, es refereix al perill que pot
representar que hi hagi elements de plàstic lligats a un cablejat elèctric.

El Sr. BADIA manifesta que en el cas dels

companyies pel que fa a compartir la informació. Afirma, però, que a les caixes hi ha
un gran nombre de pintades de tot tipus i la majoria no són de llaços grocs. Explica que
els contractes amb les companyies no obliguen a tenir els quadres elèctrics totalment

ES DONA PER TRACTAT.

Preguntesd)

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/335) Quina és l'estratègia que pensa seguir el Govern municipal respecte als
sòls qualificats amb la clau 4 de Serveis Tècnics?

La Sra. BUHIGAS recorda que la clau urbanística de 4 en el PGM correspon als serveis

de les cases, per exemple, estan moltes vegades ocultes als falsos sostres o a les parets
i sembla que no hi siguin i no ocupin un cert espai.
Destaca que els sòls qualificats amb aquesta clau són necessaris per al funcionament
diari de la ciutat, tot i que de vegades els ciutadans poden tenir la percepció que estan
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intel·ligent perquè la transformació en altres usos pot comportar-ne la pèrdua
definitiva.

La Sra. SANZ manifesta que la primera estratègia del Govern respecte a aquests sòls és

que no disposen de molts espais amb aquesta qualificació i que alguns dels
emplaçaments són estratègics. Afirma que la segona estratègia és que aquells que

infrautilitzats. Explica que, tenint en compte que els serveis tècnics estan qualificats

transformarà aquests espais per generar especulació o per a usos que no tinguin a
veure amb aquesta funció social o comunitària.

si estan en ús, i que no sembli que estan en desús. Afirma que, per tant, els privats han

acabar sent especulatives.

La Sra. BUHIGAS agraeix la resposta i demana que el pretext que aquests espais són
sistemes no els doni peu a introduir usos que també estan dins dels sistemes i que
puguin suposar una transformació permanent en el temps. Assenyala que,
històricament, hi ha hagut sovint la tendència a considerar com a sòls en desús o
obsolets espais que no tenen 
una utilitat.

. Opina
que aquest plantejament també té sentit per mantenir la idea per la qual aquests sòls
van ser qualificats com a serveis tècnics i que, per tant, puguin tenir també una funció
social i comunitària no irreversible.

ES DONA PER TRACTADA.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

(M1923/343) Quin és el capteniment del Govern en relació amb el solar estratègic del
carrer Mallorca 424-432, espai sotmès al Pla Especial de la Sagrada Família, que

El Sr. MARTÍ manifesta que el mes passat es van assabentar de la compravenda recent
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en concret el Temple de la Sagrada Família, quan tot el veïnat, tant afectats urbanístics

al reallotjament dels afectats de la zona en un futur. Manifesta que, per tant, volen

amb el futur del reallotjament dels afectats urbanístics.

La Sra. SANZ explica que hi haurà un procés de participació de ciutat amb tots els
agents per acabar de decidir què es fa en aquest àmbit, ja que és un tema especial que

turistificat i
massificat, entre moltes altres coses.
Assenyala que en la pregunta hi ha una informació que no és correcta, perquè no és el
Pla especial de la Sagrada Família
planejament vigent. Precisa que el pla especial que el Govern va desenvolupar i la

que, per tant, el capteniment del Govern és que el Temple de la Sagrada Família té tot
el dret de comprar un solar, ja que és una compravenda entre privats legítima i sobre

valorar què necessita avui la ciutat i quina és la millor solució per a la ciutat i per a

forma part o no forma part del projecte de Gaudí, que és un debat que no els
correspon com a Govern i com a grups polítics perquè no són experts. Afirma que han

habitatge...) i sense apriorismes.

Afirma que la qüestió és que entenen que possiblement el Govern municipal ha

compravenda anteriors que no es van arribar a concretar no eren del gust de

La Sra. SANZ afirma que el Sr. Martí està donant per fet que hi haurà un reallotjament i

ES DONA PER TRACTADA.
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Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/331) A què es deu la diferència de valoració entre allò indicat a l'aprovació
inicial de la modificació del MPGM per a la implantació d'una escola bressol a les
finques del carrer Encarnació 13-15 i 17 al Districte de Gràcia i la partida habilitada al
projecte de pressupost per comprar aquestes finques?

El Sr. CORBACHO assenyala que presenten aquesta pregunta perquè segurament la
informació de què disposen no és correcta. Explica que el Govern ha fet una
modificació del PGM al barri de Gràcia sobre un solar de 2.222 metres que inicialment
era edificable per destinar-lo a una escola bressol de 1.200 metres. Manifesta que, en

4.693.677,90 euros, que suposava un cost de 2.137,97 euros per metre quadrat, però
que a la partida 06/6090.01 per al pressupost del 2020 es preveu un import de

 
euros per metre quadrat. Pregunta, doncs, quina de les dues valoracions és la correcta.

El Sr. BADIA afirma que cap de les dues valoracions és correcta. Explica que el Districte
ha acumulat les inversions de diferents projectes en una única partida pressupostària

Pel que fa als costos vinculats a aquesta peça, manifesta que és cert que es van

de planejament, però que cal afegir-hi els costos de les indemnitzacions provinents de

despeses ja efectuades i unes indemnitzacions. Afirma que la suma de tot plegat dona
els 8,8 milions que ha esmentat el Sr. Corbacho.

El Sr. CORBACHO 

El Sr. BADIA 
permetrien pagar un preu superior al que és raonable i just. Afirma que,

fer equipaments públics i habitatge dotacional a Gràcia resulta molt cara.

ES DONA PER TRACTADA.

Del Grup Municipal Partit Popular:

(M1923/323) Quin és el calendari previst en aquest mandat per al desenvolupament i

enderrocs i expropiacions necessaris per tal de poder dur-lo a terme?
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El Sr. RAMÍREZ recorda que el 2002 es va aprovar una modificació del PGM en què es

planejament per als entorns del carrer Farigola i del pont de Vallcarca, que ja han estat
objecte de revisió, deixant per a un moment posterior el desenvolupament urbanístic

aquest va ser un tema molt recurrent als plenaris del Districte de Gràcia. A més,

és important desencallar-lo al més aviat possible.

La Sra. SANZ respon que, tal com ha dit abans, la suspensió de llicències afecta la Vila

Explica que creu que en el mandat anterior es va fer un salt qualitatiu respecte a la
posada en marxa de la transformació de Vallcarca a través del concurs, respecte al fet

determinats promotors i respecte al lideratge del procés, tant per part del regidor del

que han aconseguit desencallar aquesta transformació amb el concurs i amb la
modificació del PGM, que actualitza el planejament vigent i permet definir un full de

iniciar tot aquest debat i que, de fet, ja hi ha creada una taula de partits i de veïns al
territori.  Afirma que es tracta de reactivar aquesta taula i acabar amb una proposta

esforços a tot allò que ja van començar a definir en el mandat anterior perquè no es
pot fer tot en un mateix mandat, de manera que la proposta resultant del concurs
comenci a ser una realitat tant pel que fa a habitatge com pel que fa a equipaments de
barri. Conclou que volen començar a definir un full de ruta que en dos mandats acabi
resolent els grans temes que hi ha pendents al barri de Vallcarca des de fa molt temps
i deixar de veure solars abandonats per començar a veure un barri ple de vida.

El Sr. RAMÍREZ assenyala que, més enllà de desencallar aquest projecte, els agradaria

Explica que sap que això és complicat perquè hi ha un projecte de dipòsit pluvial en
aquesta zona, però que, en qualsevol cas, volen conèixer les previsions del calendari

esperen.

La Sra. SANZ afirma que es coneixeran els calendaris un cop hi hagi pressupost i PIM.
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ES DONA PER TRACTADA.

Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)

VI) Moció

Única.-

part del Districte de Gràcia, delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en

present acord; EXCLOURE de la suspensió les llicències que hagin estat presentades

fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació de nou planejament

Província de Barcelona.

La Sra. SANZ recorda que en el mandat anterior van iniciar un procés de millora de la
protecció patrimonial del barri de Gràcia i que, durant aquest procés, van detectar que
el catàleg de patrimoni no estava actualitzat i que el planejament no preservava prou
el patrimoni de la Vila de Gràcia. Explica que han treballat en un procés participatiu en
el marc del districte per tal de formular dos instruments de planejament urbanístic: un

aprovació inicial en breu, i la modificació del PGM, que té com a objectiu protegir el
paisatge i el teixit urbà característic de Gràcia. Manifesta que, per fer possible aquest
segon instrument, avui plantegen una suspensió potestativa prèvia per iniciar tots els

realitzant un concurs per seleccionar els equips de planejament que han de redactar
aquesta modificació del PGM.

anant més enllà de la protecció estricta dels elements patrimonials i amb la voluntat

elements a favor de la sostenibilitat enfront de la demolició o la substitució
indiscriminada de les edificacions existents. Assenyala que, a més, també volen

incloure-hi més elements i millors actuacions.
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conjunt. Demana al Govern que aprofiti el temps que atorga aquesta suspensió de
llicències per fer una feina acurada.

sumar a aquesta proposta del Govern mentre esperen conèixer els resultats de

redacció dels projectes de modificació del PGM, sinó la filosofia del Govern en relació
amb com vol plantejar la modificació puntual del planejament general en aquest espai.

enfocar aquesta modificació.

El Sr. CORBACHO afirma que és
mesura que proposi el Govern en funció del que consideri oportú, però que des del
Grup Municipal de Cs es pronunciaran sobre aquesta qüestió quan ja hi hagi una
proposta. Manifesta que, per tant, faran una abstenció positiva.

El Sr. RAMÍREZ explica que des del Grup Municipal del PP valoren positivament que es
puguin catalogar certes edificacions i construccions de Gràcia que tinguin la

justificat incloure la major part del districte en aquesta suspensió de llicències, ja que
consideren que no tot el districte ni totes les finques existents són susceptibles de ser

estar oberts a treballar en la nova proposta de revisió del Pla especial de protecció del
patrimoni històric.

volen fer un posicionament sense haver valorat exactament quin criteri es vol seguir
en aquest tema.

La Sra. SANZ
Ramírez que la suspensió no afecta tot el districte, sinó la Vila de Gràcia i una part del

Manifesta que explicaran amb més detall tota aquesta documentació perquè els grups

Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, abstenció de Ciutadans i Barcelona pel
Canvi, i vot contrari del Partit Popular.
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APROVADA

VII) Declaracions Institucionals

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 19.48 h.

Signat electrònicament per
:CPISR-1 C Joan Caparros
Hernandez
Data :2020.01.17 09:55:33 CET
Raó:Aixecament Acta
Lloc : Barcelona


