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COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA,
HABITATGE I MOBILITAT
COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA,
VIVIENDA Y MOVILIDAD
CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

Per orde de la presidència, vos
convoquem a la sessió de la damunt
dita comissió, que tindrà lloc a la
Sala de Premsa, pati B, 2n pis de
l'edifici de l'Antiga Fàbrica de
Tabacs, en la data, hora i amb el
caràcter indicats, en la qual es
tractaran els assumptes continguts
en l'ordre del dia que s'expressa a
continuació.

En cumplimiento de lo ordenado por
la Presidencia, se le convoca a la
sesión de la Comisión citada, que se
celebrará en la Sala de Prensa, patio
B, 2º piso del edificio de la Antigua
Fábrica de Tabacos, en la fecha, hora
y con el carácter indicados, en la cual
se tratarán los asuntos contenidos en
el orden del día que se expresa a
continuación

SESSIÓ / SESIÓN ORDINÀRIA / ORDINARIA
DATA / FECHA

HORA 09:30

27 d'abril de 2020 / 27 de abril de 2020

ORDE DEL DIA / ORDEN DEL DÍA
NÚM.

ASSUMPTE / ASUNTO
SECRETARIA.

SECRETARÍA.

1

Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió
de la Comissió de data 27-04-2020 als membres de la
mateixa que ho sol·liciten. (Núm. expedient
O-56192-2020-000002-00) Aprovat

Propone autorizar la participación a distancia en la
sesión de la Comisión de fecha 27-04-2020 a los
miembros de la misma que lo soliciten. (Núm. expediente
O-56192-2020-000002-00) Aprobado

2

Lectura i aprovació, si és el cas, de l’Acta de la sessió Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión
anterior de data 24 de febrer de 2020. Aprovat
anterior de fecha 24 de febrero de 2020. Aprobado
ESTUDI I DICTAMEN D’ASSUMPTES.

ESTUDIO Y DICTAMEN DE ASUNTOS.

DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA. DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
SERVICI DE PLANEJAMENT.
URBANÍSTICA. SERVICIO DE PLANEAMIENTO.
3

Proposa sotmetre a consulta i informació pública la
modificació puntual del PGOU relativa a la reserva
d'aparcaments en l'av. Primat Reig, 177. (Núm.
expedient E-03001-2019-000266-00) Aprovat

Propone someter a consulta e información pública la
modificación puntual del PGOU relativa a la reserva de
aparcamientos en la avda. Primado Reig, 177. (Núm.
expediente E-03001-2019-000266-00) Aprobado

4

Proposa sotmetre a consulta i informació pública la
modificació puntual detallada del PGOU per a canvi de
qualificació de sistema local espai lliure a sistema local
de servei públic sociocultural i administratiu institucional
en el carreró de Malabuche. (Núm. expedient
E-03001-2019-000291-00) Aprovat

Propone someter a consulta e información pública la
modificación puntual pormenorizada del PGOU para
cambio de calificación de sistema local espacio libre a
sistema local de servicio público sociocultural y
administrativo institucional en el callejón de Malabuche.
(Núm. expediente E-03001-2019-000291-00) Aprobado

5

Proposa sotmetre a consulta i informació pública la Propone someter a consulta e información pública la
modificació puntual del PGOU relativa al canvi de modificación puntual del PGOU relativa al cambio de
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qualificació d'UFA2 a UFA1 del grup d'habitatges "Sant calificación de UFA2 a UFA1 del grupo de viviendas "San
Jerònim" situades en plaça Salvador Allende. (Núm. Jerónimo" sitas en plaza Salvador Allende. (Núm.
expedient E-03001-2019-000379-00) Aprovat
expediente E-03001-2019-000379-00) Aprobado
6

Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del
PGOU de València en la parcel·la situada al carrer
Joaquín
Marín,
35.
(Núm.
expedient
E-03001-2019-000200-00) Aprovat

Propone aprobar definitivamente la modificación puntual
del PGOU de València en la parcela sita en la calle
Joaquín
Marín,
35.
(Núm.
expediente
E-03001-2019-000200-00) Aprobado

7

Proposa aprovar provisionalment la modificació puntual
del PE d'Infraestructures, Reserva de Sòl i Ordenació
d'Usos "Benimámet/Fira de València" parc Cuevas
Carolinas. (Núm. expedient E-03001-2017-000018-00)
Aprovat

Propone aprobar provisionalmente la modificación
puntual del PE de Infraestructuras, Reserva de Suelo y
Ordenación de Usos "Benimámet/Feria de València"
parque Cuevas Carolinas. (Núm. expediente
E-03001-2017-000018-00) Aprobado

8

Proposa aprovar provisionalment la nova documentació
de la modificació puntual del PGOU de Vaència "Antiga
Fàbrica
de
Tabacs".
(Núm.
expedient
E-03001-2017-000142-00) Aprovat

Propone
aprobar
provisionalmente
la
nueva
documentación de la modificación puntual del PGOU de
València "Antigua Fábrica de Tabacos". (Núm.
expediente E-03001-2017-000142-00) Aprobado

SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS.

SEGUIMIENTO
ÓRGANOS.

MOCIONS.

MOCIONES.

DE

LA

GESTIÓN

DE

OTROS

9

Sr. Mundina, sobre reurbanització del Pont de Sant Sr. Mundina, sobre reurbanización del Puente de San
Josep. (Núm. expedient O-89POP-2020-000013-00)
José. (Núm. expediente O-89POP-2020-000013-00)
Aprovada proposta alternativa
Aprobada propuesta alternativa

10

Sra. Climent, sobre rehabilitació del Pont de Sant Josep. Sra. Climent, sobre rehabilitación del Puente de San
(Núm. expedient O-89POP-2020-000011-00) Aprovada José. (Núm. expediente O-89POP-2020-000011-00)
Aprobada propuesta alternativa
proposta alternativa

11

Sr. Mundina, sobre execució del planejament i
urbanització del carrer Dr. Oloriz. (Núm. expedient
O-89POP-2020-000030-00)
Aprovada
proposta
alternativa

12

Sr. Mundina, sobre declaració de les Naus Cross com a Sr. Mundina, sobre declaración de las Naves Cross como
BRL. (Núm. expedient O-89POP-2020-000030-00)
BRL. (Núm. expediente O-89POP-2020-000030-00)
Rebutjat
Rechazado

13

Sr. Estellés, sobre millora de les condicions de les
‘Zones Vulnerables’ del terme municipal de València.
(Núm. expedient O-89CIU-2020-000114-00) Aprovada
proposta alternativa

Sr. Estellés, sobre mejora de las condiciones de las
‘Zonas Vulnerables’ del término municipal de València.
(Núm. expediente O-89CIU-2020-000114-00) Aprobada
propuesta alternativa

14

Sr. Estellés. sobre ajornament d'actuacions de mobilitat
respecte a la plaça de l'Ajuntament, Colón i la xarxa
d'EMT. (Núm. expedient O-89CIU-2020-000114-00)
Rebutjat

Sr. Estellés, sobre aplazamiento de actuaciones de
movilidad respecto a la plaza del Ayuntamiento, Colón y
la
red
de
EMT.
(Núm.
expediente
O-89CIU-2020-000114-00) Rechazado

15

Sra. Catalá i Sr. Mundina, sobre paralització canvis de Sra. Catalá y Sr. Mundina, sobre paralización cambios de
línies
de
l'EMT.
(Núm.
expedient líneas
de
la
EMT.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00) Rebutjat
O-89POP-2020-000040-00) Rechazado

16

Sra. Torrado i el Sr. Mundina, sobre reactivació del Sra. Torrado y el Sr. Mundina, sobre reactivación del
servei de lloguer de bicicletes “Valenbisi”. (Núm. servicio de alquiler de bicicletas “Valenbisi”. (Núm.
expedient O-89POP-2020-000040-00) Contestada
expediente O-89POP-2020-000040-00) Contestada

17

Sr. Giner Corell, sobre adaptació de les Ordenances Sr. Giner Corell, sobre adaptación de las Ordenanzas

Sr. Mundina, sobre ejecución del planeamiento y
urbanización de la calle Dr. Oloriz. (Núm. expediente
O-89POP-2020-000030-00)
Aprobada
propuesta
alternativa
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municipals i models d'impresos de tramitació a la
modificació de la lletra D de l'article 214 de la LOTUP
que va entrar en vigor el passat 1 de gener. (Núm.
expedient O-89POP-2020-000040-00) Contestada

municipales y modelos de impresos de tramitación a la
modificación de la letra D del artículo 214 de la LOTUP
que entró en vigor el pasado 1 de enero. (Núm.
expediente O-89POP-2020-000040-00) Contestada

PREGUNTES.

PREGUNTAS.

18

Sra. Ferrer, sobre llicència d'activitat Teatre El Micalet. Sra. Ferrer, sobre licencia de actividad Teatre El Micalet.
(Núm.
expedient
O-89POP-2020-000030-00)
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000030-00)
Contestada
Contestada

19

Sr. Estellés, sobre el finançament estatal al transport Sr. Estellés, sobre la financiación estatal al transporte
metropolità. (Núm. expedient O-89CIU-2020-000079-00) metropolitano.
(Núm.
expediente
Contestada
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

20

Sr. Estellés, sobre els aparcaments públics. (Núm. Sr. Estellés, sobre los aparcamientos públicos. (Núm.
expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

21

Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista a la Sr. Estellés, sobre las señales de preferencia ciclista en
ciutat
de
València.
(Núm.
expedient la
ciudad
de
València.
(Núm.
expediente
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

22

Sr. Estellés, sobre cambres de control de trànsit a Ciutat Sr. Estellés, sobre cámaras de control de tráfico en
Vella. (Núm. expedient O-89CIU-2020-000079-00)
Ciutat
Vella.
(Núm.
expediente
Contestada
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

23

Sr. Estellés, sobre Sharing. (Núm.
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

24

Sr. Estellés, sobre l'expedient de les modificacions de Sr. Estellés, sobre el expediente de las modificaciones
planta viària que afecten el carrer Colón. (Núm. de planta viaria que afectan a la calle Colón. (Núm.
expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

25

Sr. Estellés, sobre el solar del carrer Castellonet. (Núm. Sr. Estellés, sobre el solar de la calle Castellonet. (Núm.
expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

26

Sr. Estellés, sobre el solar del carrer Set Aigües. (Núm. Sr. Estellés, sobre el solar de la calle Siete Aguas. (Núm.
expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

27

Sr. Estellés, sobre l'edifici Metropol. (Núm. expedient Sr. Estellés, sobre el edificio Metropol. (Núm. expediente
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

28

Sr. Estellés, sobre les obres de carril de l'avinguda del Sr. Estellés, sobre las obras de carril de la avenida del
Port. (Núm. expedient O-89CIU-2020-000079-00)
Puerto. (Núm. expediente O-89CIU-2020-000079-00)
Contestada
Contestada

29

Sr. Estellés, sobre l'entrada en vigor del PEP de Ciutat Sr. Estellés, sobre la entrada en vigor del PEP de Ciutat
Vella. (Núm. expedient O-89CIU-2020-000079-00)
Vella. (Núm. expediente O-89CIU-2020-000079-00)
Contestada
Contestada

30

Sr. Estellés, sobre conversions en zona de vianants Sr. Estellés, sobre peatonalizaciones blandas. (Núm.
blanes. (Núm. expedient O-89CIU-2020-000079-00)
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
Contestada

31

Sr. Estellés, sobre el Pla Especial Natzaret Est. (Núm. Sr. Estellés, sobre el Plan Especial Nazaret Este. (Núm.
expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

32

Sr. Estellés, sobre la situació del PAI del Grau. (Núm. Sr. Estellés, sobre la situación del PAI del Grao. (Núm.
expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

33

Sr. Estellés, sobre Pla de la Ciutat de l'Artista Faller. Sr. Estellés, sobre Plan de la Ciudad del Artista Fallero.

expedient Sr. Estellés, sobre Sharing. (Núm.
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

expediente
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expediente
(Núm. expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada (Núm.
Contestada

O-89CIU-2020-000079-00)

34

Sr. Estellés, sobre resposta al·legacions a col·lectius del Sr. Estellés, sobre respuesta alegaciones a colectivos del
Pla
del
Cabanyal.
(Núm.
expedient Plan
del
Cabanyal.
(Núm.
expediente
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

35

Sr. Estellés, sobre reparcel·lació de PAIS. (Núm. Sr. Estellés, sobre reparcelación de PAIS. (Núm.
expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

36

Sr. Estellés, sobre actuació urbanística en el barri de la Sr. Estellés, sobre actuación urbanística en el barrio de
Fuensanta. (Núm. expedient O-89CIU-2020-000079-00) la
Fuensanta.
(Núm.
expediente
Contestada
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

37

Sr. Estellés, sobre execució d'actuació urbanística en la Sr. Estellés, sobre ejecución de actuación urbanística en
reurbanització de Giorgeta. (Núm. expedient la reurbanización de Giorgeta. (Núm. expediente
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

38

Sr. Estellés, sobre execució d'actuació urbanística en la Sr. Estellés, sobre ejecución de actuación urbanística en
reurbanització del carrer Ramiro de Maeztu. (Núm. la reurbanización de la calle Ramiro de Maeztu. (Núm.
expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada
expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

39

Sr. Estellés, sobre el tancament del Convent Carmen. Sr. Estellés, sobre el cierre del Convent Carmen. (Núm.
(Núm. expedient O-89CIU-2020-000079-00) Contestada expediente O-89CIU-2020-000079-00) Contestada

40

Sr. Giner Corell, sobre solars i parcel·les limítrofes al
cementeri general de València, en els quals s'han
realitzat expropiació forçosa en els últims anys per a
atendre ampliacions d'aquest. (Núm. expedient
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre solares y parcelas limítrofes al
cementerio general de València, en los que se han
realizado expropiación forzosa en los últimos años para
atender ampliaciones del mismo. (Núm. expediente
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

41

Sr. Giner Corell, sobre peticions de sol·licituds de
tardança en la tramitació administrativa presentada en el
servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació
l'any 2017, 2018 i 2019. (Núm. expedient
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre peticiones de solicitudes de
tardanza en la tramitación administrativa presentada en
el servicio de Licencias Urbanísticas Obras de
Edificación en el año 2017, 2018 y 2019. (Núm.
expediente O-89POP-2020-000030-00) Contestada

42

Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres
que NO siguen de nova planta en el servei de Llicències
Urbanístiques Obres d'Edificació. (Núm. expedient
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre expedientes de licencias de obras
que NO sean de nueva planta en el servicio de Licencias
Urbanísticas Obras de Edificación. (Núm. expediente
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

43

Sr. Giner Corell, sobre places vacants de la plantilla
orgànica en el servici de Llicències Urbanístiques Obres
d'Edificació.
(Núm.
expedient
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre plazas vacantes de la plantilla
orgánica en el servicio de Licencias Urbanísticas Obras
de
Edificación.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

44

Sr. Mundina, sobre reurbanització dels carrers de Sr. Mundina, sobre reurbanización de las calles del
l'Eixample. (Núm. expedient O-89POP-2020-000030-00) Ensanche. (Núm. expediente O-89POP-2020-000030-00)
Contestada
Contestada

45

Sr. Mundina, sobre segon anell ciclista. (Núm. expedient Sr. Mundina, sobre segundo anillo ciclista. (Núm.
O-89POP-2020-000030-00) Contestada
expediente O-89POP-2020-000030-00) Contestada

46

Sr. Mundina, sobre millores urbanes en el barri de Camí Sr. Mundina, sobre mejoras urbanas en el barrio de Camí
Real. (Núm. expedient O-89POP-2020-000030-00)
Real. (Núm. expediente O-89POP-2020-000030-00)
Contestada
Contestada

47

Sr. Giner Corell, sobre centre sociocultural de la Sr. Giner Corell, sobre centro sociocultural de la
Malva-rosa.
(Núm.
e x p e d i e n t Malvarrosa.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000030-00) Contestada
O-89POP-2020-000030-00) Contestada
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48

Sr. Mundina, sobre pla d'habitatges de lloguer Sr. Mundina, sobre plan de viviendas de alquiler
assequible. (Núm. expedient O-89POP-2020-000030-00) asequible. (Núm. expediente O-89POP-2020-000030-00)
Contestada
Contestada

49

Sr. Giner Corell, sobre relació d'expedients de llicències
d'obres de nova planta en el servici de Llicències
Urbanístiques Obres d'Edificació en 2017, 2018 i 2019.
(Núm.
expedient
O-89POP-2020-000030-00)
Contestada

Sr. Giner Corell, sobre relación de expedientes de
licencias de obras de nueva planta en el servicio de
Licencias Urbanísticas Obras de Edificación en 2017,
2018
y
2019.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

50

Sr. Giner Corell, sobre relació d'expedients del servici de
Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació que en
l'actualitat estan en procés judicial. (Núm. expedient
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre relación de expedientes del
servicio de Licencias Urbanísticas Obras de Edificación
que en la actualidad están en proceso judicial. (Núm.
expediente O-89POP-2020-000030-00) Contestada

51

Sr. Giner Corell, sobre carta de servici en el servici de Sr. Giner Corell, sobre carta de servicio en el servicio de
Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació. (Núm. Licencias Urbanísticas Obras de Edificación. (Núm.
expedient O-89POP-2020-000030-00) Contestada
expediente O-89POP-2020-000030-00) Contestada

52

Sr. Giner Corell, sobre desenvolupament del PAI del Sr. Giner Corell, sobre desarrollo del PAI del Grao. (Núm.
Grau. (Núm. expedient O-89POP-2020-000030-00)
expediente O-89POP-2020-000030-00) Contestada
Contestada

53

Sr. Mundina, sobre desmuntatge estació de servei plaça Sr. Mundina, sobre desmontaje estación de servicio
Alfons el Magnànim, s/n. (Núm. expedient plaza Alfonso el Magnánimo, s/n. (Núm. expediente
O-89POP-2020-000030-00) Contestada
O-89POP-2020-000030-00) Contestada

54

Sr. Mundina, sobre impacte del COVID- 19 en el pàrquig Sr. Mundina, sobre impacto del COVID- 19 en el Parking
ciutat
de
Bruixes.
(Núm.
expedient ciudad
de
Brujas.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

55

Sr. Mundina, sobre impacte del COVID- 19 en l' EMT, Sr. Mundina, sobre impacto del COVID- 19 en la EMT,
SAU
(Mig
Propi).
(Núm.
expedient SAU
(Medio
Propio).
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

56

Sr. Mundina, sobre document de síntesi en el barri de Sr. Mundina, sobre documento de síntesis del barrio de
Natzaret. (Núm. expedient O-89POP-2020-000040-00) Nazaret. (Núm. expediente O-89POP-2020-000040-00)
Contestada
Contestada

57

Sr. Mundina, sobre partides de despesa de la Delegació Sr. Mundina, sobre partidas de gasto de la Delegación de
de Mobilitat afectades per el COVID-19. (Núm. expedient Movilidad afectadas por el COVID-19. (Núm. expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

58

Sr. Estellés, sobre enderrocaments d'edificis en 2019 i Sr Estellés, sobre derribos de edificios en 2019 y cuatro
quatre primers mesos de 2020. (Núm. expedient primeros meses de 2020. (Núm. expediente
O-89CIU-2020-000103-00) Contestada
O-89CIU-2020-000103-00) Contestada

59

Sr. Estellés, sobre situació de les contractes de l'àrea de Sr. Estellés, sobre situación de las contratas del área de
Desenvolupament i Renovació Urbana. (Núm. expedient Desarrollo y Renovación Urbana. (Núm. expediente
O-89CIU-2020-000103-00) Contestada
O-89CIU-2020-000103-00) Contestada

60

Sr. Estellés, sobre situació de les contractes de l'àrea de Sr. Estellés, sobre situación de las contratas del área de
Mobilitat
Sostenible.
(Núm.
expedient Movilidad
Sostenible.
(Núm.
expediente
O-89CIU-2020-000103-00) Contestada
O-89CIU-2020-000103-00) Contestada

61

Sr. Estellés, sobre el lloguer i ús de patinets elèctrics a Sr. Estellés, sobre el alquiler y uso de patinetes
València. (Núm. expedient O-89CIU-2020-000103-00) eléctricos
en
València.
(Núm.
expediente
Contestada
O-89CIU-2020-000103-00) Contestada

62

Sr. Estellés, sobre el lloguer i ús de bicicletes a València. Sr. Estellés, sobre el alquiler y uso de bicicletas en
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(Núm. expedient O-89CIU-2020-000103-00) Contestada València. (Núm. expediente O-89CIU-2020-000103-00)
Contestada
63

Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics
dels serveis de la Delegació de Planificació i Gestió
Urbana dissenyats per a la modificació del pressupost
2020 com a conseqüències de la crisi sanitària, social i
econòmica
COVID-19.
(Núm.
expedient
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre gastos no esenciales y básicos de
los servicios de la Delegación de Planificación y Gestión
Urbana diseñados para la modificación del presupuesto
2020 como consecuencias de la crisis sanitaria, social y
económica
COVID-19.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

64

Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics
del servei de la Delegació de Gestió d'Obres
d'Infraestructura dissenyats per a la modificació del
pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi
sanitària, social i econòmica COVID-19. (Núm. expedient
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre gastos no esenciales y básicos
del servicio de la Delegación de Gestión de Obras de
Infraestructura diseñados para la modificación del
presupuesto 2020 como consecuencias de la crisis
sanitaria, social y económica COVID-19. (Núm.
expediente O-89POP-2020-000040-00) Contestada

65

Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics
del servei de la Delegació d'Habitatges dissenyats per a
la modificació del pressupost 2020 com a conseqüències
de la crisi sanitària, social i econòmica COVID-19. (Núm.
expedient O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre gastos no esenciales y básicos
del servicio de la Delegación de Viviendas diseñados
para la modificación del presupuesto 2020 como
consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica
COVID-19.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

66

Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics
del servei de la Delegació de Manteniment
d'infraestructures dissenyats per a la modificació del
pressupost 2020 com a conseqüències de la crisi
sanitària, social i econòmica COVID-19. (Núm. expedient
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre gastos no esenciales y básicos
del servicio de la Delegación de Mantenimiento de
infraestructuras diseñados para la modificación del
presupuesto 2020 como consecuencias de la crisis
sanitaria, social y económica COVID-19. (Núm.
expediente O-89POP-2020-000040-00) Contestada

67

Sr. Giner Corell, sobre despeses no essencials i bàsics
del servei de la Delegació de Patrimoni Municipal
dissenyats per a la modificació del pressupost 2020 com
a conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica
COVID-19. (Núm. expedient O-89POP-2020-000040-00)
Contestada

Sr. Giner Corell, sobre gastos no esenciales y básicos
del servicio de la Delegación de Patrimonio Municipal
diseñados para la modificación del presupuesto 2020
como consecuencias de la crisis sanitaria, social y
económica
COVID-19.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

68

Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres
de nova planta en els quals s'ha redactat resolució de
concessió de llicència des del 13 de març amb la
implantació del teletreball en el servei de Llicències
Urbanístiques Obres d'Edificació de la Delegació de
Planificació i Gestió Urbana. (Núm. expedient
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre expedientes de licencias de obras
de nueva planta en los que se ha redactado resolución
de concesión de licencia desde el 13 de marzo con la
implantación del teletrabajo en el servicio de Licencias
Urbanísticas Obras de Edificación de la Delegación de
Planificación y Gestión Urbana. (Núm. expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

69

Sr. Giner Corell, sobre expedients de llicències d'obres
que no siguen de nova planta en els quals s'ha redactat
resolució de concessió de llicència des del 13 de març
amb la implantació del teletreball en el servei de
Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació de la
Delegació de Planificació i Gestió Urbana. (Núm.
expedient O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre expedientes de licencias de obras
que no sean de nueva planta en los que se ha redactado
resolución de concesión de licencia desde el 13 de
marzo con la implantación del teletrabajo en el servicio
de Licencias Urbanísticas Obras de Edificación de la
Delegación de Planificación y Gestión Urbana. (Núm.
expediente O-89POP-2020-000040-00) Contestada

70

Sr. Giner Corell, sobre expedients de declaració
responsable de llicències d'obres concedits des del 13
de març amb la implantació del teletreball en el servei de
Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació de la
Delegació de Planificació i Gestió Urbana. (Núm.
expedient O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre expedientes de declaración
responsable de licencias de obras concedidos desde el
13 de marzo con la implantación del teletrabajo en el
servicio de Licencias Urbanísticas Obras de Edificación
de la Delegación de Planificación y Gestión Urbana.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00)
Contestada
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71

Sr. Giner Corell, sobre projectes de redacció dels serveis
dependents de la Delegació de Planificació i Gestió
Urbana en els quals està previst el seu anunci previ en
l'actual període de suspensió COVID-19. (Núm.
expedient O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre proyectos de redacción de los
servicios dependientes de la Delegación de Planificación
y Gestión Urbana en los que está previsto su anuncio
previo en el actual periodo de suspensión COVID-19.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00)
Contestada

72

Sr. Giner Corell, sobre sol·licituds de demandes de
lloguer social i ajudes al lloguer presentades en la
Delegació
d'Habitatges.
(Núm.
expedient
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

Sr. Giner Corell, sobre solicitudes de demandas de
alquiler social y ayudas al alquiler presentadas en la
Delegación
de
Viviendas.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

73

Sr. Giner Corell, sobre apartaments turístics i hotels per Sr. Giner Corell, sobre apartamentos turísticos y hoteles
a
persones
vulnerables.
(Núm.
expedient para personas vulnerables. (Núm. expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

74

Sr. Mundina, sobre reordenació de la xarxa viària al Sr. Mundina, sobre reordenación de la red viaria en la
carrer
Colón.
(Núm.
expedient calle
Colón.
(Núm.
expediente
O-89POP-2020-000040-00) Contestada
O-89POP-2020-000040-00) Contestada

75

Sr. Mundina, sobre autorització per a la instal·lació de
marquesines de l'EMT, SAU amb motiu de les obres de
conversió en zona de vianants de la Plaça Ajuntament.
(Núm.
expedient
O-89POP-2020-000040-00)
Contestada

Sr. Mundina, sobre autorización para la instalación de
marquesinas de la EMT, SAU con motivo de las obras de
peatonalización de la Plaza Ayuntamiento. (Núm.
expediente O-89POP-2020-000040-00) Contestada

PRECS I PREGUNTES.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

76

En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Giner Corell
pregunta si la Generalitat ha demanat algun tipus de
llicència per a la instal·lació de l'hospital provisional que
s'ha alçat al costat de la nova Fe. Contestada

En el punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Giner Corell
pregunta si la Generalitat ha pedido algún tipo de licencia
para la instalación del hospital provisional que se ha
levantado junto a la nueva Fe. Contestada

77

En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta
si es pot concretar on es faran les actuacions
d'urbanisme tàctic per a ampliació de voreres que s’han
anunciat. Contestada

En el punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Mundina
pregunta si se puede concretar dónde se harán las
actuaciones de urbanismo táctico para ampliación de
aceras que se han anunciado. Contestada

78

En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina pregunta
on es col·locaran exactament els vàters químics que
s'han anunciat per a personal de l'EMT en la plaça de
Tetuan, en Porta de la Mar i en la plaça del Ajuntament.
Contestada

En el punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Mundina
pregunta dónde se van a colocar exactamente los
inodoros químicos que se han anunciado para personal
de la EMT en la plaza de Tetuán, en Porta de la Mar y en
la plaza del Ajuntament. Contestada

79

En el punt de Precs i Preguntes, el Sr. Mundina prega
que el tall al trànsit del Pont dels Arts se senyalitze
adequadament, mitjançant senyals reflector o de la
forma que fora més visible, perquè els conductors
perceben aquesta circumstància amb la suficient
antelació. Quedar assabentat

En el punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Mundina,
ruega que el corte al tráfico del Pont de les Arts se
señalice adecuadamente, mediante señales reflectante o
de la forma que fuera más visible, para que los
conductores perciban esta circunstancia con la suficiente
antelación. Quedar enterado
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