GASETA MUNICIPAL
20 de juliol del 2018

CSV: 71f9-c32d-c845-e20e

Comissions del Consell Municipal – Acords
ACORDS Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sessió de 18 de juny de
2018.

Aprovació de les actes de les sessions de 18 d’abril i 16 de maig de 2018.
Part decisòria / Executiva
Propostes d’acord
8. (01-2012LL06645) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres de
restauració de la façana i la coberta en l’edifici ubicat a Via Laietana 28 i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2012, concedir a Arkel, SL una bonificació del 35%, sobre la
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió de
llicència d’obres a realitzar en un edifici urbanísticament protegit amb nivell de protecció C,
ubicat a Via Laietana 28, atès que s’ajusta a l’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 s’aplica al pressupost
corresponent a la restauració de la façana i la coberta i que ascendeix a 3.645,84 euros, es
redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 1.276,04 euros, quedant
només obligat a pagar 2.369,80 euros per aquest concepte. Lliurar a l’interessat la
corresponent carta de pagament per liquidar la part de la quota de l’Impost d’instal·lacions,
construccions i obres d’aquest expedient respecte a la bonificació aplicada i no concedida.
D’aquesta manera, amb la bonificació aplicada erròniament d’un 50%, l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres pagat era d’un import de 1.822,92 euros. Atès que es
concedeix una bonificació del 35%, sent que l’import corresponent a l’esmentat impost
ascendeix a 2.369,80; l’interessat ha de liquidar 546,88 euros. Donar-ne trasllat a l’institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
9. (01-2016CD45095) 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, a la finca
situada a Rda. Sant Antoni 80 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017;
concedir a Leonor Tortella Mateu, representada per Gabriel Rutllan Vallvé, una bonificació del
90% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per
l’admissió de l’esmentat comunicat diferit per les obres d’ubicació d’un ascensor a Rda. Sant
Antoni 80, atès que s’ajusta a l’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 2.360,41 euros pel que fa
a la ubicació de l’ascensor, es redueix en un 90%, la qual cosa representa una bonificació de
2.124,37 euros, quedant només obligat a pagar 236,04 euros. Donar-ne trasllat a l’institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
10. (01-2016LL20708) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres
per a la rehabilitació integral de l’edifici per a l’ús d’habitatge cooperatiu situat al carrer
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Princesa 49, que inclou la instal·lació d’ascensor, les instal·lacions comunes, la consolidació
estructural, la restauració de l’escala i el pati i la reforma dels habitatges i, de conformitat
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, concedir a Sostre Cívic, SCCL, representada per
David Guàrdia Mascó, una bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost de construccions,
instal·lacions i obres generada per la concessió de llicència d’obres majors al c. Princesa 49,
atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è. 1 A3 a) 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 9.827,86 euros, es redueix en un 90%,
la qual cosa representa una bonificació de 8.845,07 euros, quedant només obligat a pagar
982,79 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
11. (01-2016LL39244) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar de restauració, amb mitjans auxiliars, d’un pati interior de parcel·la dins d’un edifici
entre mitgeres al carrer Dagueria, 8-10 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a
l’any 2017, concedir a CP Jaume I 8-10, representada pel Sr. Eugenio Jauregui Ortega, una
bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres
generada per la concessió de les esmentades obres de rehabilitació integral i canvi d’ús de la
finca del carrer Dagueria, 8-10, de data 3 de febrer de 2017, per a la seva realització, donat
que s’ajusta a l’establert en l’article 7è. 1. 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 2.128,84 euros, es redueix en un 35%,
la qual cosa representa una bonificació de 745,09 euros, quedant només obligat a pagar
1.383,75 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
12. (01-2017CD20739) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la realització d’obres de millora per esmenar les deficiències detectades en
l’acta de revisió de la Filmoteca de Catalunya, consistents en substitució del vidre de la
lluerna d’exposició, portes, filtracions d’aigua, fissures en el formigó, climatització, terres... en
l’edifici ubicat a pl. Salvador Seguí 1-9 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a
l’any 2017, concedir a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, representada per
Josep Oriol Garcia Piera, una bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions,
instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres a realitzar destinades a
equipament comunitari executades en terreny qualificat urbanísticament com d’equipament, a
pl. Salvador Seguí 1-9, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1 A1 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 5.410,80 euros,
es redueix en un 70%, la qual cosa representa una bonificació de 3.787,56 euros, quedant
només obligat a pagar 1.623,23 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a l’institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
13. (01-2017CD27210) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar consistents en la substitució del paviment de la recepció del Centre d’Estudis i
Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona, en l’edifici ubicat al carrer Montalegre 9,
baixos i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017, concedir a la Diputació
de Barcelona, representada per Josep Castella Cabeza, una bonificació del 70% sobre la
2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
20 de juliol del 2018

CSV: 71f9-c32d-c845-e20e

quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del
comunicat diferit, en sòl qualificat urbanísticament d’equipament, al carrer Montalegre 9,
baixos, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.A1 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 200,79 euros, es redueix en un
70%, la qual cosa representa una bonificació de 140,55 euros, quedant només obligat a
pagar 60,24 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als
efectes pertinents.
14. (01-2017LL04345) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar consistents en rehabilitació de la façana i del local comercial en l’edifici ubicat al c.
Basses de Sant Pere 24 i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2017,
concedir a la Comunitat de propietaris Basses de Sant Pere 24, una bonificació del 35%,
sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la concessió
de llicència d’obres a realitzar en un edifici urbanísticament protegit amb nivell de protecció
C, al c. Basses de Sant Pere 24, atès que s’ajusta a l’establert en l’article 7è.1.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 s’aplica al
pressupost corresponent a la rehabilitació de la façana i del local comercial i que ascendeix a
443,44 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 155,20
euros, quedant només obligat a pagar 288,24 euros per aquest concepte. Donar-ne trasllat a
l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
15. (01-2018CD07617) Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a
realitzar per a la restauració del paviment de la sala d’actes en un edifici catalogat d’interès
nacional (nivell de protecció A) ubicat al carrer la Rambla 115 i, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2018, concedir a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres generada per l’admissió del comunicat diferit d’obres a realitzar en un edifici catalogat
d’interès nacional amb nivell de protecció A, al carrer la Rambla 115, atès que s’ajusta a
l’establert en l’article 7è.1.B1 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 572,21 euros, es redueix en un 95%, la qual cosa
representa una bonificació de 543,59 euros, quedant només obligat a pagar 28,62 euros per
aquest concepte. Donar-ne trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
16. (H124-2018-0002 / 04-2015CI66376) Declarar d’especial interès i utilitat municipal la
reforma interior de locals sense afectació estructural, ubicats a l’avinguda Diagonal, 658-660,
pl. 6; i de conformitat amb l’article 7 de l’Ordenança Fiscal 2.1 reguladora de l’ICIO de l'any
2015; concedir a “Instal·lacions Assistencials Sanitàries (SCIAS), Societat Cooperativa
Catalana Limitada” la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres generada pel comunicat immediat nº 04-2015CI66376, amb núm. de
rebut: LV-2015-3-23-01814048, essent la quota íntegra de 25.638,01 euros, i aplicant la
bonificació del 65% (16.664,70 euros), la quota líquida exigible és de 8.973,31 euros, la qual
ha estat pagada el dia 2 de desembre de 2015; donat que s’ajusta a allò establert en l’article
7è de l’esmentada ordenança, atès que les obres es duen a terme en un equipament
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comunitari i dotacions (clau 7a), per part d’una entitat sense ànim de lucre; i donar-ne
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
17. (08-2017CI26831) Acordar la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades pel Consorci d’Educació de Barcelona, ubicades al carrer Pintor Alsamora, 7-9,
actuacions d’arranjament de la façana de l’Institut Valldemossa, de Barcelona, ja que es
tracta d’obres destinades a equipaments comunitaris promogudes directament per una entitat
de caràcter públic, de conformitat amb l’article 7.1.A1. de l’Ordenança fiscal núm. 2.1,
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel
Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i concedir al Consorci
d’Educació de Barcelona, la bonificació del 70% de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, meritada per la comunicació presentada en data 6 de juny de 2017
(expedient 08-2017CI26831), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a
l’article 7.1.A1. de l’esmentada Ordenança; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda
als oportuns efectes.
18. (08-2017CI27097) Acordar la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades pel Consorci d’Educació de Barcelona, ubicades al carrer Pintor Alsamora, 3-5,
actuacions d’arranjament de la façana a l’edifici principal de l’Escola d’Hosteleria i Turisme de
Barcelona, ja que es tracta d’obres destinades a equipaments comunitaris promogudes
directament per una entitat de caràcter públic, de conformitat amb l’article 7.1.A1. de
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i
concedir al Consorci d’Educació de Barcelona, la bonificació del 70% de la quota de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la comunicació presentada en data 6
de juny de 2017 (expedient 08-2017CI27097), per a la referida obra, donat que s’ajusta a
allò establert a l’article 7.1.A1. de l’esmentada Ordenança; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes oportuns.
19. (08-2017CI27108) Acordar la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades pel Consorci d’Educació de Barcelona, ubicades al carrer Artesania, 47-55,
actuacions d’arranjament a les façanes de l’edifici principal de l’Institut la Guineueta, ja que
es tracta d’obres destinades a equipaments comunitaris promogudes directament per una
entitat de caràcter públic, de conformitat amb l’article 7.1.A1. de l’Ordenança fiscal núm. 2.1,
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament pel
Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i concedir al Consorci
d’Educació de Barcelona, la bonificació del 70% de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, meritada per la comunicació presentada en data 6 de juny de 2017
(expedient 08-2017CI27108), per a la referida obra, donat que s’ajusta a allò establert a
l’article 7.1.A1 de l’esmentada Ordenança; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda
als efectes oportuns.
20. (08-2017CI27113) Acordar la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
realitzades pel Consorci d’Educació de Barcelona, ubicades al carrer Sant Feliu de Codines, 511, actuacions d’arranjament de la façana i coberta de l’Institut Pablo Ruiz Picasso, de
Barcelona, ja que es tracta d’obres destinades a equipaments comunitaris promogudes
directament per una entitat de caràcter públic, de conformitat amb l’article 7.1.A1. de
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l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de desembre de 2015; i
concedir al Consorci d’Educació de Barcelona, la bonificació del 70% de la quota de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, meritada per la comunicació presentada en data 6
de juny de 2017 (expedient 08-2017CI27113), per a la referida obra, donat que s’ajusta a
allò establert a l’article 7.1.A3.b) de l’esmentada Ordenança; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes oportuns.
21. (10-2013LL40646) Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per
rehabilitació d’habitatges socials, consistents en reparació de murs i sostres del soterrani i
planta baixa, autoritzades per llicència municipal 10-201340646 al carrer Doctor Zamenhof
11, baixos D; concedir a l’Agència d’habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a
les obres esmentades; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è
de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres van adreçades al compliment del Pla
d’habitatge de Barcelona 2008 –2016 i es realitzen per un organisme públic en un immoble
d’habitatges socials; i donar trasllat d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
22. (10-2013LL40649) Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les obres per
rehabilitació d’habitatges socials, consistents en reparació de murs i sostres del soterrani i
planta baixa, autoritzades per llicència municipal 10-2013LL40649 al carrer Doctor Zamenhof
11, baixos E; concedir a l’Agència d’habitatge de Catalunya la bonificació del 90% sobre la
quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres que es va fer efectiu en relació a
les obres esmentades; donat que resulta procedent d’acord amb allò que estableix l’article 7è
de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres van adreçades al compliment del Pla
d’habitatge de Barcelona 2008 –2016 i es realitzen per un organisme públic en un immoble
d’habitatges socials; i donar trasllat d’aquest acord a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes
pertinents.
23. (102015LL62063) Declarar d’especial interès públic i utilitat municipal les obres de
reparació de patologies a balcons en patis interiors d’edifici plurifamiliar catalogat, realitzades
a l’edifici ubicat al carrer Andrade 171*175, sota l’empara de la llicència d’obres majors
tramitada amb número d’expedient 10-2015LL62063; concedir a la comunitat de propietaris
del carrer Andrade 171*175 la bonificació del 35% sobre la quota de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres; donat que resulta procedent d’acord amb allò que
estableix l’article 7è de l’Ordenança Fiscal 2.1., en tant que les obres es realitzen sobre un
edifici urbanísticament protegit amb un nivell de protecció C; i donar-ne trasllat a l’Institut
Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
25. (18PL16549) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració de l’àrea de tanteig
i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació; d’iniciativa municipal;
exposar-la al públic pel termini d’un mes; precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes
en cas que coincideixi totalment o parcial amb el mes d’agost; i sotmetre-la al Consell
Municipal per a la seva aprovació provisional.
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26. (17PL16496) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità de l'àmbit del Casc Antic d'Horta, de
la plaça Bacardí, dels carrers de Campoamor i Salses i, dels àmbits discontinus de les cases
de Periodistes; 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-la al públic pel termini de dos mesos; precisar que l’esmentat termini s’amplia
en un mes en cas que coincideixi totalment o parcial amb el mes d’agost; prorrogar, en
l’àmbit de la suspensió potestativa prèvia, l’acord de suspensió acordat per la Comissió de
Govern, en sessió de 29 de juny de 2017 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona - BOPB de 30 de juny 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 la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació d'obra nova, de gran
rehabilitació, increments de volum o sostre i enderroc de construccions; suspendre, també,
les autoritzacions que habilitin per a la intervenció amb modificació de la façana dels edificis,
així com les declaracions d'innecessarietat de llicencia de parcel·lació; suspendre la tramitació
de plans urbanístics derivats i les mateixes llicències, autoritzacions i declaracions
d’innecessarietat, 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 la part del barri afectada per l’acord de suspensió
potestativa prèvia i del present acord per a l’àmbit restant; determinar que la proposta conté
una delimitació d’àmbit sotmesa a tanteig i retracte; precisar, de conformitat amb l’article
102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que es podran tramitar instruments o atorgar
llicències i autoritzacions fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; publicar el present acord al
BOPB i sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva aprovació provisional.
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:
27. (M1519/9252) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1. Que en el termini
d'un mes presenti un pla de treball amb un grup de treball per l'àmbit del Fòrum a on hi
participi en Govern municipal, els veïns representants per la Coordinadora Airenet, grups
polítics, unitats universitàries d'investigació científica competents en la matèria i si s'escau
altres administracions. 2. Que aquest grup de treball elabori un document de conclusions en
el que es plantegi un calendari d'accions que garanteixin la transparència, el compliment de la
normativa pel que fa a la pudor, contaminació i dioxines, les millores tècniques necessàries
pel desenvolupament de les activitats de la Incineradora de TERSA, l'EDAR, Metrofang i el
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CTCC Endesa-Gas Natura, i en cas de inviabilitat s'estableixi un full de ruta en relació al seu
futur. Així com que hi hagi una intervenció a la Ronda Litoral. 3. Que un cop finalitzats els
treballs el grup de treball es constitueixi en comissió per fer-ne un seguiment periòdic.
Del Grup Municipal de Cs:
28. (M1519/9249) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que es constitueixi
una Comissió de Seguiment Mediambiental de la desembocadura del riu Besòs, amb l'objectiu
de millorar la transparència de les administracions i impulsar iniciatives per a millorar el medi
ambient, com reduir la contaminació atmosfèrica, renaturalitzar nous espais naturals o reduir
la contaminació del litoral. En aquesta Comissió estaran representades les administracions
implicades, les principals indústries de la zona i representants de les entitats veïnals. Per a la
creació d'aquesta Comissió, el Govern impulsarà acords amb la resta d'administracions locals
implicades com l'Ajuntament de Sant Adrià, l'AMB o el Consorci del Besòs. L'àmbit territorial
de Barcelona inclourà com a mínim les zones del Fòrum, Diagonal Mar, Besòs i Maresme.
Aquesta Comissió exercirà de vehicle permanent d'informació, consulta i participació en
matèria de medi ambient des de les administracions i les empreses vers la ciutadania. Una de
les tasques prioritàries inicials de la Comissió serà la de donar resposta a les problemàtiques
relacionades amb la contaminació i amb aquesta finalitat les administracions, en coordinació
amb les indústries, presentaran un pla de treball específic.
Del Grup Municipal d’ERC:
29. (M1519/9240) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al Govern
municipal a: - Realitzar un cens dels edificis i solars públics i privats de la ciutat que
continguin amiant. - Realitzar un pla per la retirada de l'amiant en els solars i edificis públics
que en continguin, que inclogui un calendari i pressupost. - Que s'accelerin els plans
urbanístics previstos allà on hi hagi solars i/o edificis afectats urbanísticament i que
continguin amiant. - Que s'aprovi una ordenança municipal que estableixi les directrius, les
ajudes i el calendari per la retirada de l'amiant en edificis i solars privats, per tal d'arribar a
un horitzó que permeti que Barcelona sigui una ciutat lliure d'amiant.
Del Grup Municipal del PSC:
30. (M1519/9243) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar a l'Alcaldessa
per tal que proposi en el proper Plenari del Consell Municipal del mes de juny de 2018 la
constitució d'una Comissió no permanent d'estudi sobre les diferents solucions urbanístiques i
normativa en matèria d'habitatge, que permeti la compareixença i el diàleg dels diferents
agents implicats en les polítiques d'habitatge a la ciutat.
Del Grup Municipal del PP:
31. (M1519/9246) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el Govern
municipal a procedir a la revisió de la Modificació del PGM al Nord de la Ronda de la
Guineueta Vella que es va aprovar definitivament el 5/03/2010, per tal de construir els
equipaments i habitatges de protecció oficial previstos.
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Mocions
M1. (18PL16550) Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de
protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona; 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-la al públic pel termini d’un mes;
precisar que l’esmentat termini s’amplia en un mes en cas que coincideixi totalment o
parcialment amb el mes d’agost; sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva aprovació
provisional.
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