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CONVOCATÒRIA
Per indicació de la Regidora del Districte i d’acord amb l’article 31 del Reglament Intern de
Funcionament i Organització del Districte de Sant Andreu em plau convocar-vos a la sessió
ordinària de la Comissió Consultiva de Govern de medi ambient, urbanisme i obres. La
reunió tindrà lloc el proper dia 21 d’abril de 2021, a les 18 hores, mitjançant la plataforma
salavirtual.barcelona.cat, de conformitat amb el següent

ORDRE DEL DIA
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

B) Part informativa:
1. DONAR COMPTE de la suspensió en l’àmbit grafiat en el plànol, 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 Gerència d’Urbanisme, que
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de
llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la
legislació sectorial per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en els
epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de
‘administració ambiental (OMAIIA) i l’ordenança d’establiments alimentaris: Epígraf 12.51/6:
Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a
l’elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering); i ED 1.1.6.
Especialistes alimentaris. Plats preparats, quan disposin d’obrador; SUSPENDRE, també,
l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies d’obres
destinades a la instal·lació d’aquestes activitats, ampliació o reforma de local; EXCLOURE
de la suspensió l’activitat de càtering que sigui complementària d’una altra activitat principal
considerada essencial, tot i desenvolupar-se en discontinuïtat física; PRECISAR que
aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’un
planejament per regular les activitats esmentades a la ciutat de Barcelona; DETERMINAR
que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafit en el plànol de suspensió que figura en
l’expedient, elaborat de conformitat ema el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU;
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. Expedient
21PL16835.
2. INFORMAR FAVORABLEMENT del Pla especial urbanístic per a la modificació del tipus
d'equipament de la Nau F del recinte de la Fabra i Coats; d'iniciativa municipal a proposta
de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA);
EXPOSAR-LO al públic pel termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la
seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat. Expedient 21PL16836.

C) Part decisòria:

Sense temes a tractar.
Marta Lafuente
Garcia - DNI
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Marta Lafuente García
Assessora jurídica

Tenint en compte les circumstàncies actuals, i per garantir la participació ciutadana, totes les persones
que vulguin intervenir hauran de sol·licitar-ho prèviament enviant un correu electrònic a la següent
adreça: DireccioSG_Santandreu@bcn.cat, com a màxim 24 hores abans de la celebració de la sessió.

