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Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissions del Consell Municipal, sessions del mes de març de
2018.

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
Sessió de 13 de març de 2018
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/8537) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que es donin als eixos comercials
i a les associacions de comerciants les mateixes facilitats per organitzar mostres de comerç,
fires i esdeveniments al carrer com els que gaudeix el projecte d'iniciativa municipal la
Pionera.
Del Grup Municipal Cs:
2. (M1519/8545) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Sol·licitar la incorporació en el
Consell Assessor de Promoció de la Ciutat de representants de tots els grups municipals i dels
sectors econòmics. Representació de l'àmbit arquitectònic, tèxtil i moda i promoció de Fira
Barcelona i innovació tecnològica.
Del Grup Municipal ERC:
3. (M1519/8527) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a
presentar un pla de treball calendaritzat per a l'elaboració d'un catàleg que faci una relació
dels comerços singulars de la ciutat, així com un seguit de mesures que n'afavoreixin la seva
protecció.
Del Grup Municipal PSC:
4. (M1519/8552) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.Crear en el termini de tres mesos, abans de l'inici de la temporada d'estiu, un segell
identificatiu de tots els projectes finançats per l'Impost Estades en Establiments Turístics. 2.Impulsar aquest segell d'acord amb els operadors turístics de la ciutat, amb un treball de
col·laboració públic privada. 3.- Desenvolupar una normativa que acompanyi tots els
projectes de millora urbana, d'activitats culturals, de divulgació educativa o de qualsevol
tipus, que hagin estat finançats o co-finançats amb aportacions de l'IEET. 4.- Que aquesta
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normativa especifiqui la necessitat d'identificar tot material comunicatiu i les pròpies
actuacions, amb el segell de projecte finançats per l'Impost d'Estades en Establiments
Turístics. 5.- Que en aquelles zones on es produeixin actuacions de millora urbana o d'altres
activitats finançades per l'Impost d'Estades en Establiments Turístics, es realitzi una
comunicació activa als veïns i veïnes referent al retorn que produeix l'esmentat impost.
Del Grup Municipal PP:
5. (M1519/8559) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Constatar que la campanya
de promoció internacional presentada pel Govern Municipal el darrer 20 de febrer sota el nom
"Share Like Follow Barcelona" és insuficient i no compleix amb els objectius de recuperar la
reputació i la imatge internacional de Barcelona per a reactivar l'economia de la ciutat. 2.Iniciar una campanya a nivell internacional més ambiciosa que si recuperi la imatge de
Barcelona i atragui turisme de qualitat, inversions i activitat econòmica, social i cultural.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS,
Sessió de 13 de març de 2018.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Demòcrata:
1. (M1519/8533) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a:
1. Que l'Ajuntament de Barcelona insti a la Generalitat de Catalunya a que es procedeixi a la
inclusió als Manuals d'Instruccions per als Membres de les Meses Electorals, de la informació
relativa al dret a vot de les persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb un text que ho
especifiqui en un llenguatge entenedor, de forma expressa, clara i inequívoca, tal com es fa
amb la discapacitat visual o la que es fa per a persones amb mobilitat reduïda. 2. Que
l'Ajuntament de Barcelona inclogui, en les seves campanyes informatives relatives a les
diferents conteses electorals, la informació relativa al dret de sufragi actiu de les persones
amb Discapacitat intel·lectual i promogui la no discriminació per aquest motiu, instant a la
Generalitat de Catalunya a que també ho faci extensible. 3. Que l'Ajuntament de Barcelona
vetlli per a l'efectivitat de la interacció immediata entre el cens electoral i les comunicacions
provinents del Registre Civil pel que es refereix a la modificació o cancel·lació de la capacitat
d'obrar de les persones. 4. Que l'Ajuntament de Barcelona insti al Ministeri de Justícia i a la
Oficina del Censo Electoral (depenent del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de
Hacienda y Función Pública) i, en la mateixa línia al Registre Civil, així com als òrgans
judicials o administratius que correspongui, per tal que les modificacions relatives a la
capacitat d'obrar es duguin a terme amb la màxima celeritat possible per tal de garantir
l'exercici efectiu dels drets de participació a la vida social i política de les persones amb
discapacitat intel·lectual.
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Del Grup Municipal Cs:
2. (M1519/8541) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern
municipal a que presenti en el termini de 3 mesos les seves accions concretes per reduir les
llistes d'espera dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona, tenim present la proposta
presentada pel nostre grup i aprovada al mes de gener del 2017 en la que demanaven que
l'atenció fos a la primera setmana.
Del Grup Municipal ERC:
3. (M1519/8524) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta a l'Institut Barcelona
Esports a desenvolupar una sèrie d'accions específiques adreçades al foment de la prevenció,
la salut i hàbits d'higiene en l'àmbit de l'esport. Que, d'entre altres mesures s'inclogui, una
guia de bones pràctiques d'higiene per les i els esportistes i ajuts als clubs i associacions
esportives per dotar-se del material necessari per dur a terme una adequada prevenció i
atenció a les possibles lesions que es produeixin durant la pràctica esportiva.
Del Grup Municipal PSC:
4. (M1519/8549) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Demanar al
Govern municipal que presenti, en el termini de dos mesos, als grups municipals presents en
la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports un informe on s'indiqui l'actual llista d'espera
d'accés a places residencials públiques per a la gent gran a la ciutat de Barcelona, dividida
per graus de dependència; la previsió de creixement d'aquestes demandes fins l'any 2025,
contemplant les places necessàries a la ciutat de Barcelona per donar-ne resposta. També
s'indicarà els espais públics cedits o previstos per cessió a la Generalitat de Catalunya per a la
construcció de centres residencials públics, així com la planificació indicada per la Generalitat
sobre la construcció d'aquests centres. - Instar a la Generalitat la construcció de centres
públics amb l'objectiu de donar resposta satisfactòria a la llista d'espera per l'accés a places
públiques residencials per a persones grans.
Del Grup Municipal CUP:
5. (M1519/8530) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Consorci
d’Educació que dins de la seva oferta formativa inclogui un eix específic sobre el passat
colonial de la Ciutat de Barcelona així com també sobre la història del moviment obrer de la
ciutat.
Declaració Institucional
6. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Únic.Ratificar-se el contingut de la Declaració institucional que va aprovar el Plenari del Consell
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en la sessió ordinària de 26 de febrer de 2016 (Ref.:
CP 3/16), amb el següent text: El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Defensar un Saló
de l’Ensenyament sense la presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns
espais educatius, que promoguin la cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets
humans i la solidaritat internacional. 2. Instar al Departament d'Ensenyament de la
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Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona, a fer totes les gestions pertinents
amb Fira de Barcelona per no permetre la representació d’institucions militars al Saló de
l’Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i de lleure com el Festival de la Infància. 3.
Comunicar a totes les administracions competents el contingut d’aquesta declaració
institucional. 4. Instar a les administracions competents, i en concret al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a no permetre la presència de cap exèrcit al
Saló de l’Ensenyament ni a cap espai educatiu.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
Sessió de 14 de març de 2018.
Part Decisòria / Executiva
Proposta d’acord
1. (006/2018 SG) Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes
Reguladores del Funcionament dels Districtes i a sol·licitud de la senyora Raquel Prado Pérez,
la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per
al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia, de 30 de novembre de 2017, passant-lo a
exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en virtut de la resolució del
Regidor del Districte de 22 de febrer de 2018, i l’activitat pública per compte aliena com a
professora associada de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona fins al dia 14 de
setembre de 2018. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el propi de la seva dedicació municipal. Aquesta
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal de les Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les
establertes en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat.
En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per
variació de les circumstàncies relatives al mateix.
Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Demòcrata:
2. (M1519/8589) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti en la propera Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció un informe de detecció i balanç de
riscos per la presència i saturació de venedors ambulants irregulars a les instal·lacions del
metro de Barcelona, especialment a les andanes. Que en la mateixa comissió es presenti una
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proposta d'actuació per corregir aquesta situació de risc que haurà de formar part del pla de
xoc de lluita contra la venda ambulant il·legal.
Del Grup Municipal Cs:
3. (M1519/8580) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: Instar el Govern municipal a: - Garantir el compliment de les clàusules
socials en els criteris d'adjudicació amb empreses externes, promovent una campanya de
sensibilització orientada a les empreses. - La creació de la figura del Responsable del
Contracte (que ha de vetllar pel compliment correcte del contracte i també de l'aplicació de
les clàusules socials), tal i com ho afirma la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic que
ha entrat en vigor el 9 de març del 2018.
Del Grup Municipal ERC:
4. (M1519/8568) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció insta el Govern municipal a: 1.- La creació, d'acord amb la normativa consistorial,
d'una Comissió per a l'elaboració d'un nou Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia
Urbana de Barcelona i el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS),
d'acord amb la legislació vigent, i s'empri com a document inicial l'exemple d'altres municipis
on s'ha aprovat aquest mateix Reglament. 2. Celebrar la primera reunió de la Comissió en el
termini màxim de 15 dies a comptar des del dia següent a l'aprovació d'aquests acords. 3.
Presentar un document definitiu per a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal, en un
termini no superior a 3 mesos, després de la constitució de la Comissió. 4. Que el nou
Reglament contempli el pas a segona activitat o lloc adaptat i la sol·licitud de reingrés al
servei actiu, d'aquelles persones que, amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reglament,
hagin estat declarades en incapacitat permanent total o absoluta. 5. Que es paralitzin els
expedient administratius relatius al pas a segona activitat, fins a l'aprovació del nou
Reglament.
Del Grup Municipal PSC:
5 (M1519/8583) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i
Prevenció acorda: 1. Instar l'Alcaldessa, com a màxima autoritat i referent de la ciutat en
matèria de seguretat, a garantir una suficient dotació del cos policial local de la Guàrdia
Urbana de Barcelona pel que fa als seus recursos humans, econòmics, tècnics i materials, per
assegurar que la ciutat compti amb els mitjans necessaris per treballar, de forma coordinada
amb altres serveis de la ciutat, en els àmbits de la seguretat, la convivència, la mediació i la
prevenció. 2. Instar l'Alcaldessa a assumir un paper proactiu en la defensa de la convivència i
la seguretat ciutadana de Barcelona tot participant en les converses i negociacions que
s'hagin necessàriament de produir, tant amb els representants sindicals dels agents i
professionals de la GUB, com amb el govern de l'Estat, per tal d'ampliar significativament
l'oferta pública de places per cobrir a curt termini les necessitats de reposició de personal
d'enguany del propi cos policial xifrada actualment de forma estimada en un total d'un mínim
de 222 agents i contemplar, alhora, la planificació necessària per l'increment total de la
plantilla per garantir un servei públic i de qualitat dimensionat a la ciutat. 3. Instar
l'Alcaldessa a treballar per l'efectiva dignificació de les condicions de treball dels agents de la
GUB, com a garantia d'efectiu i òptim desenvolupament d'un servei públic essencial per a la
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ciutat amb plenes condicions i suficients recursos, eines, infraestructures i logística operativa.
4. Que el Govern municipal presenti davant aquesta Comissió, i durant el termini màxim de
tres mesos, un informe que il·lustri sobre les conseqüències pràctiques de l'aplicació concreta
de les mesures contemplades a la present proposició.
Del Grup Municipal CUP:
6. (M1519/8572) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda: 1. Que l'Ajuntament de Barcelona presenti en el termini de dos mesos, en
aquesta comissió una anàlisi de tots els treballadors i treballadores de serveis municipals al
públic o tasques internes, treballadores municipals i a mesura que es puguin disposar de les
dades, les externalitzades, on hi consti, desagregat per sexe: a) contractes laborals (tipus i
durada) b) Salaris c) Serveis pels que treballen. 2. A través de generar indicadors clars per
controlar l'escletxa salarial de les empreses que contracta l'Ajuntament poder detectar les
empreses amb aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments i alhora presentar
un informe sobre la situació actual en un període de dos mesos.
Declaració Institucional
7. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
constata: Primer: Que el Sr. Jordi Sánchez i Picanyol té dret a ser presentat com a candidat
per a la investidura a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ja que no concorren els
supòsits d’inelegibilitat ni tampoc va ser impugnada la seva candidatura segons les lleis i, en
concret, la LOREG i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Segon: Que el president o presidenta
de la Generalitat és escollit pel Parlament i els seus membres, segons el que estableix
l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament i la llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
Presidència de la Generalitat i del Govern. Tercer: Que qualsevol impediment a l’exercici dels
Drets i les llibertats fonamentals de participació política del Sr. Jordi Sánchez, es consideraria
una vulneració dels esmentats Drets segons la legislació vigent.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Sessió de 14 de març de 2018.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord
1. (01-2016LL50273) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres per
a la rehabilitació de la terrassa comunitària posterior d’ús privatiu de l’entitat entresòl 2a del
carrer Comerç 13, en un edifici dintre d’un entorn B “conjunt de la urbanització del Born”,
catalogat d’interès local amb nivell de protecció B i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal
2.1 per a l’any 2016; concedir a Hermanos Roura, una bonificació del 50% sobre la quota de
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de la llicència
d’obres per a la rehabilitació de la terrassa comunitària posterior d’ús privatiu de l’entitat
entresòl 2a del carrer Comerç 13, en un edifici dintre d’un entorn B“, de 3 de febrer de 2017,
per a la seva realització, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B2 de l’esmentada
Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la
quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 452,59 euros, es
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redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 226,29 euros, quedant només
obligat a pagar 226,29 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a l’institut Municipal
d’Hisenda als efectes pertinents.
2. (01-2016LL08493) Acordar la declaració d'interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar de rehabilitació integral i canvi d'ús de la finca de la Rambla, 124, per destinar-la a
ús comercial i de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.1 per a l'any 2016. Concedir a BCN Via
Central Project SLU una bonificació del 35% sobre la quota de l'impost de construccions,
instal·lacions i obres generades per la concessió de les esmentades obres de rehabilitació
integral i canvi d'ús de la finca de la Rambla, 124, de 26 d'octubre de 2016, per a la seva
realització, donat que s'ajusta a allò establert en l'article 7è. B3 de l'esmentada Ordenança,
en relació a l'aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D'aquesta manera la quota de
l'Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 131.065,33 euros, es
redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 45.872,87 euros, quedant
només obligat a pagar 85.192,46 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a l'Institut
Municipal d'Hisenda als efectes oportuns.
3. (01-2016CD46295) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la instal·lació d’un ascensor en l’ull de l’escala, per tal de millorar-ne
l’accessibilitat, al carrer Sant Pere Més Baix 73 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1
per a l’any 2017, concedir a la CP carrer Sant Pere Més Baix 73, representada per Pilar Sierra
Pérez, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres generada per l’admissió del comunicat diferit, per les obres d’ubicació d’un ascensor a
l’emplaçament indicat, donat que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3 de l’esmentada
Ordenança, en relació a l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la
quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.504,73 euros,
es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 2.254,26 euros, quedant
només obligat a pagar 250,47 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a l’institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
4. (01-2017CD53931) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la instal·lació d’un ascensor, per tal de millorar-ne l’accessibilitat, situat al
carrer Bou de Sant Pere 9 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2018,
concedir a Lloguering, SL, representat per Ramon Algueró, una bonificació del 90% sobre la
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per les obres d’ubicació
d’un ascensor al carrer Bou de Sant Pere 9, expedient actualment en tràmit, donat que
s’ajusta a allò establert en l’article 7è.3 de l’esmentada Ordenança, en relació a l’aplicació de
la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera, la quota de l’Impost sobre instal·lacions,
construccions i obres que ascendeix a 1.947,18 euros pel que fa a la ubicació de l’ascensor,
es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de 1.752,46 euros, quedant
només obligat a pagar 194,72 euros. Atès que, pel que fa a la resta del pressupost de l’obra,
la quota de l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres és d’un import de 4.228,53
euros, al afegir-li els 194,72 euros de la quota bonificada de l’ascensor, l’import total de
l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres ascendeix a la suma de 4.423,25 euros.
Donar-ne trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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5. (H124-2017-0001/04-2017LL37134) Declarar d’especial interès i utilitat municipal les
obres de la reforma interior parcial a planta semisoterrani per a nova unitat de ressonància
magnètica, del pavelló Blau, del recinte de la Maternitat; incloent afectació puntual a
l’estructura i restitució de fusteries exteriors, ubicada al carrer Doctor Salvador Cardenal, 2-6,
SO, de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO; concedir al
Consorci de Gestió de la Corporació Sanitària la bonificació del 70% de la quota de l’Impost
de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, amb núm.
de rebut: LV-2017-3-23-02057693, essent la quota íntegra de 4.121,07 euros, i aplicant la
bonificació del 70% (2.884,75 euros), la quota líquida exigible és de 1.236,32 euros, la qual
ha estat pagada el dia 05/12/2017; donat que s’ajusta a allò establert a l’article 7è de
l’esmentada ordenança, en tant que les obres es duen a terme en un equipament comunitari
d’àmbit metropolità (clau 7c), per part d’una entitat de caràcter públic; donar trasllat a
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
6. (18SD009-1 NT) Aprovar inicialment la Modificació de l’Ordenança Reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) de 25 de febrer de 2011, per tal
d’incloure nous requeriments i documentació en determinats procediments de llicències
d’obres majors i de comunicats d’obres; sotmetre-la a informació pública per un termini de 30
dies, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del
Reglament Orgànic Municipal.
7. (17PL16470) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Vallcarca en l’àmbit situat
a l’entorn de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca i els carrers de Gustavo A. Becquer i
Farigola, d’iniciativa municipal; d’acord amb el contingut de l’informe de la Direcció de Serveis
de Planejament que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord;
exposar-lo al públic pel termini de dos mesos; prorrogar, en l’àmbit de la suspensió
potestativa prèvia, l’acord de suspensió, acordat per la Comissió de Govern, en sessió de 6
d’abril de 2017 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - BOPB de 7 d’abril de
2017), de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU) de l'atorgament de llicències
d'edificació de nova planta, les que comportin una intervenció global en els fonaments o en
l'estructura de l'edifici, i les que impliquin substitució de l'edifici, encara que es mantingui la
façana o algun element estructural; suspendre, aquestes mateixes llicències, a la resta de
l’àmbit de la modificació de PGM; determinar que els àmbits de suspensió són els delimitats i
grafiats en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el
punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; determinar, també, a l’empara de l’article 74.1 del
TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les
respectives publicacions al BOPB de l’acord de suspensió potestativa prèvia en l’àmbit
corresponent a part del barri de Vallcarca i del present acord per a la resta de l’àmbit;
precisar, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme que es
podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; publicar el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i sotmetre’l al Consell
Municipal per a la seva aprovació provisional.
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Part d’impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Demòcrata:
8. (M1519/8593) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern a: 1.
Com a concessionari, demanar la pròrroga de la concessió C-1004 sobre el front marítim del
Poblenou, i seguir negociant la desafectació amb l'Estat mitjançant una nova delimitació de la
Zona marítimo-terrestre. 2. Dialogar amb els subconcessionaris per millorar l'oferta dels
operadors.
Del Grup Municipal Cs:
9. (M1519/8562) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern elabori
un pla d'actuació urgent per donar resposta als problemes de manca d'estacionaments de
motos a la ciutat i que aquest pla tingui en compte les futures estratègies per a la implantació
de motos elèctriques no contaminants.
Del Grup Municipal ERC:
10. (M1519/8565) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que el Govern
municipal es replantegi el calendari de les obres de pavimentació previstes al passeig Joan de
Borbó, i que les faci d'acords amb els comerciants i veïnat de la zona.
Del Grup Municipal PSC:
11. (M1519/8586) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1. Instar el Govern municipal a assolir, en el termini de tres mesos, un acord de
ciutat entre tots els grups polítics i les entitats veïnals per a la signatura d'un Compromís per
la reforma de la Meridiana. 2. Que aquest compromís inclogui les característiques del projecte
des de la Zona Nord fins la plaça de les Glòries, el calendari i el pla d'inversió, així com els
mecanismes de seguiment. 3. Que aquest acord inclogui la creació d'un grup de treball entre
l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
altres municipis d'influència, per definir un pla de mobilitat de l'àmbit d'afectació de
l'esmentada Avinguda.
Del Grup Municipal CUP:
12. (M1519/8518) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Modificar el
planejament urbanístic amb l'objecte d'introduir-hi una regulació específica destinada a la
implantació d'estacions de subministrament de carburants per a vehicles motoritzats, en totes
les seves tipologies i d'aplicació a tot el territori municipal, sobre la base dels criteris
següents: 1. Condicions generals: a) Les noves estacions de servei i les ampliacions de les
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existents hauran de mantenir una distància de 150 m. en relació amb els hospitals i de 100
m. a les escoles i els equipaments destinats a la gent gran i a altres sectors de la població
especialment vulnerables. b) Així mateix, s'evitarà la implantació de noves estacions de
servei en un radi de 3 km. entorn de les preexistents. c) Les noves estacions de servei
hauran d'estar dotades d'un servei de càrrega de bateries elèctriques i de gas, per tal de
reduir l'ús d'hidrocarburs fòssils (benzina i el gasoil) i en cap cas podran ocupar espais
destinats als vianants. d) El cessament de l'activitat d'una estació de servei comportarà la no
admissió de noves estacions de subministrament de carburants, per bé que podran
autoritzar-se les instal·lacions per a la recarrega de vehicles elèctrics. 2. Prohibició en zones
determinades: S'introduirà en la normativa d'usos específica de diverses zones, la prohibició
de noves estacions de subministrament de carburants. Haurà d'abastar, com a mínim, les
zones següents: casc antic (les diverses amb la qualificació 12), Eixample (13E), residencial
urbana semi intensiva (13b) i, en general, el sòl no urbanitzable. 3. Necessitat de pla especial
urbanístic: En la resta de zones per a l'aprovació d'un projecte d'estació de subministrament
de carburants serà necessària en cada cas l'aprovació prèvia d'un pla especial urbanístic que,
sens perjudici de l'aplicació dels requisits contemplats en el punt 1, haurà d'establir
detalladament les condicions específiques d'implantació.
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