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ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal: 
 
 COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 14 de febrer de 2017. 
 

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 de CIU: 

1.-  (M1519/5597) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal presenti en el termini de 
tres mesos un pla de reactivació econòmica pel Polígon Industrial del Bon Pastor i La Verneda Industrials 
així com també d'altres nuclis industrials, en els diferents àmbits d'actuació que contempli, entre altres 
extrems, la continuïtat del Grup de treball del Polígon Industrial, un pla d'inversions consensuat, la 
reordenació urbanística, la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Adrià i especialment de l'AMB i la  
Diputació de Barcelona, així com la dotació d'una  partida pressupostaria suficient. 

 
 Del Grup Municipal de C’s: 
 
2.-  (M1519/5568) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que el Govern municipal realitzi un anàlisi 

complert i general dels procediments establerts que determinin les quotes de les taxes municipals. 2. Que 
s'aprofundeixi en l'ús de les tecnologies a nivell general amb l'objectiu de desenvolupar procediments més 
eficients, disminuir el temps de procés i reduir el cost que suposa per a les persones, autònoms i empreses. 
3. Que aquest anàlisi i els seus canvis estiguin previstos abans de la presentació de les Ordenances Fiscals 
per al 2018 i que el Govern municipal ho presenti a tots els Grups municipals en una reunió monogràfica, per 
tal de poder fer-hi aportacions al respecte. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
3.-  (M1519/5579) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a crear un grup de 

treball amb tots els grups municipals per tal de poder analitzar les dades de la revisió cadastral i poder 
garantir que aquesta revisió no afectarà negativament als veïns i veïnes de Barcelona. La primera reunió 
d'aquest grup serà anterior a la propera Comissió d'Economia i Hisenda. 

 
 Declaracions Institucionals: 
 
4.-  La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Refermar la importància de la garantia del dret a Internet i de 

la lluita contra l'escletxa digital per garantir ciutats pròsperes i justes al segle XXI. 2. Destacar la importància 
de seguir estenent aquells serveis municipals destinats a fer accessibles de forma universal les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació. 3. Constatar les limitacions que l'actual regulació estatal i 
europea posa a aquests serveis actualment. 4. Saludar que la UE hagi pres consciència d'aquestes 
limitacions, i estigui articulant un projecte d'ajuda a les ciutats europees per facilitar el desplegament del 
WIFI, i demanar l'aplicació d'aquest projecte a la ciutat de Barcelona, mitjançant la iniciativa Wifi4BCN. 5. 
Instar als òrgans competents, començant pels de l'Estat espanyol, a iniciar els canvis normatius pertinents 
perquè les ciutats puguin proveir WIFI lliure i de major qualitat a tota la ciutadania. 6. Treballar amb totes 
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aquelles ciutats que comparteixin aquests objectius, per aconseguir les millores necessàries que 
reivindiquem. 

 
5.-  La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Refermar el compromís amb els drets i deures de les 

persones consumidores amb qualsevol de les formes de consum existents. Segon.- Sumar-se als diferents 
actes de celebració del Dia Internacional del Consum Responsable. Tercer.- Promoure el coneixement entre 
la ciutadania de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i de la Junta Arbitral de Consum com a 
mecanisme de resolució de conflictes. Promoure l'adhesió per part de les empreses i prestadores de serveis 
a la JACB. Quart.- Promoure campanyes de conscienciació dels drets i dels deures dels consumidors així 
com la necessitat d'exercir un consum responsable amb harmonia amb el nostre entorn. Cinquè.- Fer arribar 
el contingut d'aquesta Declaració a les entitats del consum i a les diferents institucions i administracions amb 
responsabilitats amb l'àmbit del consum. 

 
 COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de  14 de febrer de  2017. 
 

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 de CIU: 

1.-  (M1519/5593) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a concretar l'actual 
model d'atenció i intervenció davant els assentaments irregulars que comporti cadascun dels següents 
aspectes: a. Diagnosi de la situació actual. b. Programes d'inserció laboral. c. Plans d'allotjament alternatiu. 
d. Plans de formació i millora de les capacitats de les persones per incrementar les oportunitats d'inserció 
laboral. e. Acompanyament per a regularitzar la seva situació administrativa. f. Convocatòria i celebració 
periòdica de les Taules de Seguiment, política i social, per informar als diferents agents. 

 
 Del Grup Municipal de C’s: 
 
2.-  (M1519/5563) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal de 

l'Ajuntament de Barcelona insti i doti de recursos al Consorci d'Educació per solucionar de manera 
immediata els problemes d'insfraestructures de l'escola Ítaca comentats anteriorment. I que per tal d'evitar 
que això torni a succeir demanem al Govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona que insti al Consorci 
d'Educació  per solucionar les deficiències estructurals detectades en els centres educatius de Barcelona i 
que s'informi cada any de l'estat d'execució de les actuacions que s'hagin portat a terme. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
3.-  (M1519/5575) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal, com a part 

del Consorci d'Educació de Barcelona, treballi per no augmentar el número de grups addicionals a la ciutat i 
a continuar treballant per adequar l'oferta inicial a les necessitats d'escolarització. 

 
 Del Grup Municipal del PP: 
 
4.-  (M1519/5583) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern municipal a estudiar 

l'obertura d'un Museu del Llibre, que reculli la història de l'edició de llibres a Barcelona, amb espais dedicats 
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a tots aquells escriptors il·lustres que han passat èpoques de la seva vida a la nostra ciutat. El Govern 
municipal traslladarà l'estudi realitzat als Grups Municipals perquè pugui ser valorat. 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
5.-  (M1519/5571) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal continuï 

realitzant les avaluacions que es porten a terme habitualment en el compliment dels plecs de contractació 
per part de l'empresa CLECE en el servei de l'equipament integral Meridiana incloent entre d'altres:  la 
cobertura de les baixes, perfils professionals, relació de les categories laborals amb els sous corresponents, 
hores realitzades per les treballadores i serveis gratuïts d'higiene i de bugaderia. En cas que es detectin 
incompliments, adoptar les mesures necessàries previstes en el plec de condicions i en el si de la legislació 
per garantir la qualitat del servei i els drets de les treballadores. 

 
 Declaracions Institucionals: 
 
6.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Adquirir un compromís públic real amb les 

necessitats i els drets de la infància i l'adolescència, i en particular de les nenes i els nens que es troben en 
situacions de violència en el nucli familiar, hagi estat o no denunciada aquesta violència. 2. Garantir una 
formació als/les professionals dels equips d'infància i de violència masclista (CSS, SAH, SARA, PIADs) i els 
serveis d'infància (EAIAs) de l'Ajuntament sobre aquests casos integrant tant la perspectiva de gènere com 
la de la infància i l'adolescència, i treballar per una major coordinació dels mateixos actors. 3. Traslladar al 
Circuit Barcelona contra la violència masclista el compromís municipal i així sumar esforços amb la resta 
d'institucions per tal d'impulsar estratègies de formació a professionals que en formen part. 4. Instar a la 
Generalitat a promocionar equips o serveis de valoració de la situació dels infants i l'escolta activa de la veu 
d'aquests infants i adolescents, com ara els Equips d'Assessorament Tècnic Civil en l'Àmbit de Família 
(EATAF), dotant-los del personal necessari i de la formació en perspectiva de gènere i en violència masclista 
imprescindible per a la valoració d'aquests casos. 5. Establir un diàleg amb diferents col·legis professionals 
(psicologia, advocacia, medicina, treball social, etc.) per garantir que el SAP no s'utilitza com a referència 
vàlida ni en formacions ni en les pràctiques professionals, així com promoure la inclusió de la perspectiva de 
gènere en la formació al voltant de conceptes com el d'interferències parentals. 6. Impulsar que als centres 
escolars i d'altres serveis d'infància i adolescència es proporcionin espais d'escolta activa amb els infants i 
adolescents que viuen aquestes situacions, i es disposi d'un circuit clar per informar als serveis 
corresponents quan calgui. 

 
7.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports mostra el seu ferm rebuig cap a la mutilació genital femenina 

i declara el seu compromís a contribuir a eliminar la mutilació genital femenina i a donar el màxim suport a 
qui la pateix. Tanmateix considera necessari intensificar la col·laboració amb la societat civil i les 
associacions especialitzades, per promoure la consciència social necessària per identificar els riscos que 
implica, impulsar accions per prevenir la seva pràctica, per garantir la recuperació i protecció de les dones i 
nenes que han patit o estan en risc de patir mutilació genital, i per facilitar la formació a professionals soci-
sanitaris, treballadors i treballadores de l'àmbit jurídic, policial i educatiu. 

 
 COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ, 

en sessió de  15 de febrer de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Proposta d’acord 

1.-  (002/2017SG) 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 Carolina Recio Cáceres, la compatibilitat entre el 
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seu càrrec com a Consellera del Districte de Nou Barris, per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia 
del 24 de juliol de 2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 75%, en 
virtut de la resolució de la Regidora del Districte de 3 de setembre de 2015, i l’activitat pública per compte 
aliena com a professora associada al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
fins al dia 31 d’agost de 2017. 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 de C’s: 

2.-  (M1519/5559) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 
Que per part del Govern municipal i de conformitat amb l'establert al Reial Decret 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'elabori un protocol per 
a la contractació d'obres, serveis i subministraments, amb la finalitat que no es puguin celebrar contractes 
amb empreses i UTES condemnades per causes de corrupció i finançament il·legal de partits o frau. 

 
Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

Es fa constar que les Proposicions amb contingut de Declaració institucional 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 de BnComú: 
 
3.-  (M1519/5554) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció acorda: 

1. Expressar el nostre suport i solidaritat amb les ciutats nord-americanes per tal d'impulsar, amb altres 
ciutats europees, aquelles accions que ens permetin fer front a l'avanç del racisme i la discriminació i 
defensar conjuntament els valors i principis democràtics, així com els drets fonamentals i les llibertats 
públiques. 2. Mostrar la nostra solidaritat amb totes aquelles persones i col·lectius que puguin ser objecte de 
discriminació per part del nou govern nord-americà i expressar la nostra oposició a la discriminació, tant als 
Estats Units com a qualsevol Estat d'Europa, per raons de sexe, raça, religió o nacionalitat. 3. Condemnar el 
tracte que el govern dels Estats Units vol donar als refugiats i expressar alhora el nostre rebuig al tracte que 
el govern espanyol i altres estats europeus estan donant a aquelles persones que fugen de conflictes 
armats. En aquest sentit, exigim investigacions independents sobre les violacions dels drets humans que 
s'hagin pogut donar a les fronteres de la UE. 4. Que el govern traslladi aquests acords als fòrums 
multilaterals municipals, així com a les xarxes internacionals de ciutats en què participa: Ciutats i Governs 
Locals Units, Metròpolis, Eurocities, UCCI, Ciutats Educadores, entre altres. 
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Del Grup Municipal de CiU: 

 
4.-  (M1519/5618) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 

Primer.- Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats, per defensar el 
dret a decidir dels catalans i catalanes. Segon.- Instar a aquest Ajuntament a manifestar-se en contra de la 
politització de la justícia i manca total de voluntat de diàleg per part de l'Estat Espanyol. Tercer.- Traslladar 
aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la 
Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern 
espanyol i al Parlament Europeu. 

 
 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
5.-  (M1519/5628) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció acorda: 

Instar al Govern espanyol a garantir el bon funcionament del Port de Barcelona i assegurar els drets laborals 
dels seus treballadors, assolits després de molts esforços i lluites. 

 
 Declaració Institucional: 
   
6.-  La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Primer.- Instar 

al Govern de l'Estat a complir amb el compromís davant la UE del 2015 d'acollida de les 17.337 persones 
refugiades. Per facilitar-ho, l'Ajuntament de Barcelona s'ofereix, un cop més, a realitzar la reubicació directa 
de persones refugiades entre ciutats amb les que té acords. Segon.- Instar al Govern de l'Estat al 
replantejament del procediment d'atenció social a sol·licitants d'asil a Espanya, establint sistemes de 
coordinació eficaços amb les Comunitats Autònomes i les principals ciutats. Tercer.- Instar al Govern de 
l'Estat a que un percentatge dels Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) sigui transferit als municipis per 
destinar-lo efectivament a l'acollida de refugiats. Quart.- Declarar l'Ajuntament de Barcelona municipi adherit 
a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra. Cinquè.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la 
convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el 
proper 18 de febrer.  

 
 COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de  15 de febrer de  2017. 
 

Part Decisòria / Executiva 

Propostes d’acord 

1.-  (01-2015CD67490) ACORDAR la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a realitzar en el 
pati central i dintre de la part catalogada de l’edifici conegut com el Palau Solterra-Barberà, avinguda Portal 
de l'Àngel, núm. 9, catalogat d’interès local amb nivell de protecció B i, de conformitat amb l’Ordenança 
Fiscal 2.1 per a l’any 2015, CONCEDIR a Hennes & Mauritz, SL, una bonificació del 50% sobre la quota de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat d’obres, del 5 de 
gener de 2015, 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 816,06 euros, es redueix en un 
50%, la qual cosa representa una bonificació de 408,03 euros, quedant només obligat a pagar 408,03 euros 
per aquest concepte. DONAR trasllat a l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
2.-  (16SD0297NT) APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de 

Barcelona, aprovada pel Consell Plenari Municipal el 27 de novembre de 1998, per tal d’incloure-hi 
determinacions relatives als vehicles de mobilitat personal, al transport de mercaderies, al de mercaderies 
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perilloses i al transport escolar; SOTMETRE-LA a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal; PUBLICAR aquest Acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal. 

 
3.-  (15PL16317) DESISTIR del procediment per a la tramitació de la Modificació del Pla General Metropolita per 

a l'emplaçament de l'equipament penitenciari de la Zona Franca i Modificació Puntual de MPGM de la 
subzona 22AL, d’iniciativa municipal, aprovat inicialment per la Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient en 
sessió de 19 de març de 2015,  pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació. 

 
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 de CiU: 
 
4.-  (M1519/5635) Que el govern municipal prengui les mesures necessàries per tal de presentar a la ciutadania 

i aquesta Comissió en un termini de 6 mesos, un Pla director del vehicle elèctric i electrificació de la mobilitat 
per a la ciutat de Barcelona, que assoleixi entre d'altres objectius: 1) Estratègia definida per implantar els 
dispositius de recàrrega lenta als aparcaments soterranis de BSM i a les places regulades públiques en 
superfície. 2) Establiment de convenis amb empreses de car-sharing de vehicles elèctrics per facilitar la 
capil·laritat de l'oferta d'estacionament. 3) Planificació temporal i pressupost definit al detall de l'electrificació 
de la flota municipal de vehicles i de la flota d'autobusos de TMB. 4) Foment de la recàrrega en garatges 
privats i en comunitats de veïns amb places d'aparcament. 5) Creació d'una oficina o punt d'atenció per tal 
que la ciutadania pugui rebre assessorament o informació per instal·lar a les places de pàrquing punts de 
recàrrega privats. 6) Coordinació amb els programes que estan impulsant la resta d'administracions que 
treballen en aquest àmbit, així amb la plataforma Alive. 

 
 Del Grup Municipal de C’s: 
 
5.-  (M1519/5611) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que es defineixi una nova estratègia 

de gestió i promoció de la bicicleta com a mitjà de transport, amb els objectius d'assolir una implantació 
territorial d'àmbit metropolità i millorar la qualitat del servei mitjançant  noves tecnologies. Aquesta estratègia 
hauria de contemplar, entre d'altres, els aspectes següents: 1) Que el nou contracte del Bicing inclogui major 
cobertura territorial en els barris amb una orografia de muntanya, incrementant el nombre de bicicletes 
elèctriques. 2) Que el nou contracte de Bicing inclogui un salt qualitatiu en la qualitat del servei mitjançant la 
implementació de les noves tecnologies. 3) Desenvolupar un pla d’electrificació de la bicicleta al “Bicing” per 
poder continuar avançant en aquest mode de desplaçament. 4) Que l'Ajuntament de Barcelona estudiï la 
possibilitat de ser el propietari de les patents dels elements del nou contracte del Bicing i de que el sistema 
es desenvolupi sobre tecnologies estandaritzades, de manera que es pugui garantir en tot moment la 
concurrència d'empreses en nous contractes o ampliacions, sense que es generin dependències 
tecnològiques. 5) Que l'Ajuntament de Barcelona, pogués cedir en tot cas els drets d'usos de les patents 
esmentades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal que es pugui estudiar la implantació d’un servei de 
Bicing metropolità. 6) Que en la mesura del possible, les noves estacions de Bicing s'alimentin de fonts 
d'energia renovables. 7) Que, de forma paral·lela al Bicing, s’estudiï la possibilitat d'implantar sistemes de 
Bicibox o àrees d'aparcament segur de bicicletes facilitant, així mateix, l'ús de bicicletes privades. 
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 Del Grup Municipal d’ERC: 
 
6.-  (M1519/5632) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a concertar 

els usos de l'edifici d'El Borsí, de titularitat municipal, amb la plataforma veïnal El Borsí per al Barri, de 
manera que se li doni l'ús com a equipament municipal que els veïns i veïnes considerin més oportú per a 
respondre a les necessitats de la gent del Gòtic. 

 
 Del Grup Municipal del PP: 
 
7.-  (M1519/5624) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Instar a l'Autoritat del Transport 

Metropolità (ATM) per tal que es deixi sense efecte la caducitat dels títols de transport que no han sofert 
increment tarifari d'un any per l'altre. - Instar a l'Ajuntament de Barcelona que dediqui esforços conjuntament 
amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a impulsar de forma decidida la implantació del sistema 
T-Mobilitat, com a solució definitiva a la problemàtica vinculada a la caducitat dels títols de transport. 

 
 Del Grup Municipal de la CUP: 
 
8.-  (M1519/5606) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda encarregar al govern l'aportació en 

aquesta comissió en el termini de sis mesos els estudis següents: 1) Estudi del cost del rescat de la 
concessió actual de l'explotació del TRAM tant al Besós com al Llobregat, que inclogui un càlcul i previsió de 
la recuperació d'aquest cost en cas que es rescatés, tenint en compte el cànon anual que reben les 
concessionàries així com la resta d'ingressos derivats de la seva explotació. 2) Estudi sobre mecanismes i 
fórmules jurídiques, econòmiques i tècniques que permetin garantir la titularitat i gestió 100% públiques en 
cas d'ampliar el traçat actual del tramvia i, en particular, de la unió del TRAMBaix i el TRAMBesós per 
l'avinguda Diagonal. 

 
 Moció: 
 
9.-  (17PL16455) SUSPENDRE, de conformitat amb l'article 73.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat 

per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i d'acord amb les determinacions 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, la 
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística, i l'atorgament de 
llicències i/o comunicats d'obres de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, en els àmbits del Districte de 
l'Eixample delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura en l'expedient, elaborat de conformitat 
amb el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de 
procedir als estudis previs a la tramitació d'una Modificació de Pla General en els esmentats àmbits del 
Districte de l'Eixample; DETERMINAR, també, a l'empara de l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el 
termini de suspensió serà, com a màxim, d'un any, a comptar des de la publicació al BOPB d'aquest acord; i 
PUBLICAR el present acord en el Butlletí de la Província. 


