Secretaria General

ACORDS adoptats per les Comissions del Consell Municipal:
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA, en sessió de 15 de maig de 2018.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord

1.-

(E.01.6004.18) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l’ús
privatiu de domini públic del local comercial ubicat a la finca municipal del carrer Avinyó 7, amb
caràcter onerós i per un termini de deu anys, amb la finalitat de poder continuar, com establiment
emblemàtic, amb l’activitat de comerç tradicional d’espardenyeria; SOTMETRE’L a informació
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per
elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió
directament a l’ocupant del local senyor Joan Carles Tasies Martínez, amb efectes des de l’1 de
gener de 2015, regularitzant els cànons meritats des d’aquella data fins l’efectiva formalització de la
concessió, segons el calendari incorporat a l’expedient; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR
l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
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.-

(M1519/8984) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que el govern municipal convidi als grups
municipals de l'Ajuntament de Barcelona a participar a les pròximes convocatòries de la Taula per
l'Ocupació de Barcelona i, també, a la resta de convocatòries on es parli sobre l'estratègia per
l'ocupació a Barcelona.
Del Grup Municipal ERC:

3.-

(M1519/8954) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda que l’Ajuntament de Barcelona es
comprometi a que la web de Turisme de Barcelona:1.- Faci públic el directori de guies oficials de la
Generalitat, amb l'objectiu de millorar la promoció del turisme de qualitat i sostenible; 2.- Treballi
perquè tots els serveis que comercialitza des de la botiga online compleixin amb la declaració de
bones pràctiques en el guiatge a la via pública; 3.- Que les noves contractacions de guies per part
del Consorci de Turisme tinguin més en compte el coneixement de la ciutat, la sostenibilitat i les
bones pràctiques de les empreses que no pas la importància de l'oferta econòmica.
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Del Grup Municipal PSC:
4.-

(M1519/8961) La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona acorda: que
s'acordin amb el teixit comercial del sector de la travessera de Dalt i la plaça Lesseps les mesures
de dinamització, promoció i foment de l'activitat econòmica i turística adients per enfortir aquest,
incloent entre aquestes el debat per a la modificació del Pla especial d'establiments de concurrència
pública i altres activitats de Gràcia, amb l'objectiu de crear una zona específica a l'entorn de
travessera de Dalt i la plaça Lesseps, per tal de permetre la implantació de nova activitat econòmica
i comercial i la reactivació de l'existent, amb l'objectiu de que aquesta zona sigui econòmica i
turísticament més atractiva.
Del Grup Municipal PP:

5.-

(M1519/8977) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern municipal a: 1.- Augmentar
la dotació pressupostària de l'any 2018 dels ajuts destinats als nous autònoms, incloent el milió
d'euros que no es va gastar durant l'any 2017, i treballar per garantir la seva plena execució. 2.Modificar les condicions a exigir als beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts, de forma que, entre altres
qüestions, s'ampliï el període d'aplicació fins als tres primers anys d'activitat econòmica, que es
cobreixin totes les despeses referents a impostos i taxes municipals que es suportin en el període
establert, i que es beneficiï també a les persones que creïn petites i mitjanes empreses.
Proposició amb contingut de Declaració Institucional
Del Grup Municipal BnC:

6.-

(M1519/8983) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda que l'Ajuntament de Barcelona reclama
que els pressupostos generals de l'Estat: 1.- Prevegin una inversió suficient per salvaguardar el dret
a l'habitatge a les grans ciutats de l'Estat en un context d'especulació immobiliària i d'augment dels
preus. En aquest sentit, cal que els comptes: a) Impulsin la creació de parcs públics d'habitatge als
municipis. b) Incrementin la dotació al Pla Estatal d'Habitatge per equiparar la inversió a l'Estat amb
la de la UE. c) Contribueixin al desplegament del Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025 a la ciutat de
Barcelona, amb una aportació extraordinària al Consorci de l'Habitatge de Barcelona de 10M€. 2.Recuperin els nivells d'inversió en transport públic metropolità del 2010, quan l'Estat aportava 200
milions d'euros a l'ATM: a) En aquest sentit, cal que els comptes prevegin un increment gradual
d'aquesta aportació i aquest 2018 passi ja dels 109 milions previstos a, com a mínim, 135. I que a
més, s’incorpori l’increment corresponent al 2017. 3.- Promoguin la capitalitat cultural de Barcelona.
En aquest sentit, els comptes han de: a) Recuperar el conveni signat el 2006 entre l'estat i
l'Ajuntament, i dotar-lo amb 15 milions d'euros per a l'exercici en curs. b) Impulsar la construcció de
la Biblioteca Provincial de Barcelona, que suposa una inversió aproximada d'uns 50 milions d'euros.
c) Facilitar la rehabilitació del Pavelló de Victòria Eugenia del MNAC amb una inversió de 2,25
milions, la part proporcional que l'Estat ha d'aportar al projecte. d) Impulsar el Museu del Disseny
amb mig milió d'euros per al desenvolupament d'exposicions i activitats relacionades amb aquest
sector estratègic per a Barcelona. e) Ajudar al reforçament dels festivals Grec i de Dansa amb mig
milió d'euros. f) Dotar pressupostàriament una partida de 25M€ per compensar i intentar que els
grans equipaments culturals de Barcelona deixin de rebre el tracte discriminatori a nivell
d’aportacions de l’Estat respecte els grans equipaments culturals de Madrid. 4.- Contribueixin a la
promoció econòmica i internacional de Barcelona, la segona ciutat de l'Estat i un dels seus
principals pols productius. en aquest sentit, cal que els comptes: a) Corregeixin la davallada
d'aportacions de l'Estat a entitats i institucions a Barcelona, que han caigut dels 278 milions d'euros
el 2010 als 138 aquest 2018. b) Augmentin fins a 9M€ els fons per finançar institucions de recerca i
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equipaments científics que tenen la seva seu a la ciutat i la seva àrea metropolitana, com el
Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona o l'Institut de
Ciències Fotòniques. 5.- Dotin del finançament corresponent per poder executar les següents obres
d’infraestructures: a) Facin una aportació de l’Estat de 17 M€ per a les obres de soterrament de la
Ronda de Dalt al districte d’Horta-Guinardó. b) Aportin els 7 M€ per a les obres de l’estació de tren
de Sant Andreu Comtal i els 17 M€ més per l’estació de La Sagrera. c) En l’àmbit ferroviari,
augmentin per valor de 25 milions més (dels quals 17M específicament per a la millora de Rodalies)
per projectes com un nou sistema informàtic pel centre de control, les obres d’ampliació de Santsestació, el soterrament de les vies a Vallbona, i la construcció de dos ponts nous; i en la millora de
les connexions ferroviàries al nord de la ciutat. 6.- Dotin de finançament l'Estratègia Nacional
Integral per a Persones Sense Llar 2015-2020, per tal que el govern de l'Estat acompanyi aquelles
grans ciutats que estan fent front a l'augment del sensellarisme als seus carrers sense la
coresponsabilitat d'altres administracions. 7.- Transfereixin el crèdit de 20 milions d'euros previstos
aquest 2018 per tal que els municipis puguin reforçar els seus serveis de detecció i atenció a les
dones que pateixen violència masclista, en compliment del Pacte Estatal contra la Violència de
Gènere. 8.- Deixin de suspendre el fons estatal per a la immigració previst a la Llei d'Estrangeria per
tal que els municipis puguin reforçar els processos d'atenció i integració de nova ciutadania, i aportin
fons específics nous per tal de poder acollir les persones refugiades als pobles i ciutats de l'Estat.
9.- Dotin de finançament per valor 1M€ una partida per la remodelació de la piscina coberta més
antiga d’Espanya, situada al Club Natació Barcelona.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, en sessió de 15 de maig 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.-

(M1519/8980) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal
implementi un pla de xoc per a les persones sense llar que contingui, entre altres, els punts
següents: - Un pla urgent per augmentar el nombre de places de Housing First. - Posar en marxa un
pla d'urgència, tot posant a disposició les places disponibles del CANE, del CUESB, pensions i
ampliació del nombre de places concertades amb les entitats de la Xarxa. - Que es faci un Pla de
dutxes equipades, atesa la necessitat actual. - Que es facilitin targetes de transport públic per als
seus desplaçaments. - Que s'estudiïn fórmules innovadores d'accés als menjadors municipals.
Del Grup Municipal Cs:

2.-

(M1519/8964) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern municipal a
incorporar en el Pla de Lluita contra el sensellarisme les propostes següents: - Augmentar les
taquilles i trasters per que puguin deixar les seves pertinences les persones sense llar. - Facilitar
més serveis d'higiene per les persones sense llar ampliant els horaris. - Augmentar les ajudes per
cobrir el transport per les persones sense llar. - Habilitar espais per les persones sense llar perquè
puguin accedir amb els seus animals de companyia. - Garantir que es faciliti places residencials al
conjunt de la família que ho necessitin i no únicament a una part.
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Del Grup Municipal ERC:
3.-

(M1519/8952) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a:
Presentar a la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, i fer arribar per escrit a tots els
grups municipals, un informe amb plànols annexats que especifiqui: 1. Els solars municipals amb
qualificació d'habitatge, ubicació i el nombre d'habitatges que poden albergar. 2. L'estat de
planejament dels solars municipals que s'han de destinar a habitatge, ubicació i el nombre
d'habitatge que poden albergar. 3. Els solars privats destinats a habitatge de protecció oficial,
ubicació i el nombre d'habitatge que poden albergar. 4. Les promocions d'habitatge que estan en
marxa en solars municipals, ubicació, l'estat en què es troben, el seu calendari d'execució i entrega,
el tipus de tinença, el promotor i el nombre d'habitatges resultants.
Del Grup Municipal PSC:

4.-

(M1519/8958) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona acorda:
- Reafirmar la necessitat d'inclusió d'equipaments per a gent gran a l'Esquerra de l'Eixample i valorar
en el marc del procés participatiu de La Model quin tipus d'equipaments s'incorpora a aquella zona
(residencial, habitatge amb serveis, centre de dia, casal, ...). - Impulsar una comissió bilateral amb la
Generalitat per valorar la necessitat d'equipaments i les inversions pendents en matèria de gent
gran.
Declaració Institucional

5.-

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.Sumar l'Ajuntament de Barcelona a la commemoració del Dia Internacional contra la homofòbia, la
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que té lloc el 17 de maig. Segon.- Expressar el nostre rebuig
vers qualsevol mostra de discriminació o acte de violència cap a les persones per raó d'orientació
sexual o identitat de gènere, i reafirmar el compromís assolit al Plenari per tal que el consistori es
personi com a acusació en aquells casos de LGTBIfòbia que es produeixin a la ciutat. Tercer.- Fer
arribar aquesta Declaració Institucional al Consell Municipal LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, a
les entitats del col·lectiu LGTBI de la ciutat i al Parlament de Catalunya.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ, en sessió de 16 de maig 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.-

(M1519/9028) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
acorda: Que el Govern municipal presenti un informe detallat sobre la implementació del Reglament
de la Participació Ciutadana a la propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció del mes de juny.
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Del Grup Municipal ERC:
2.-

(M1519/9007) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
insta el Govern municipal a complir amb els Plans d'Igualtat i demés instruments per la justícia de
gènere, de cara a promoure una ocupació sense desigualtats de gènere.
Del Grup Municipal PSC:

3.-

(M1519/9014) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda que el Govern presenti en 2 mesos, a aquesta Comissió i al Consell de Seguretat i Prevenció
de la ciutat, un informe sobre els consells de prevenció i seguretat dels districtes de la ciutat i les
taules de barri, amb resum dels temes tractats i propostes treballades des dels territoris.
Del Grup Municipal CUP:

4.-

(M1519/8997) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
acorda que es busquin els mecanismes per tal de treballar perquè a mitjà termini en l'oferta pública
de l'Ajuntament de Barcelona -començant per les places d'oferta pública en matèria de seguretats'inclogui un requisit de formació en matèria de gènere per tal de poder accedir als diferents llocs de
feina de l'administració.
Declaració Institucional

5.-

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: 1.INSTAR a la supressió de forma immediata de l’examen CCSE (coneixements constitucionals i
socioculturals d’Espanya) com a requisit d’accés a la nacionalitat al tractar-se d’una prova que
presenta greus deficiències incorporant preguntes clarament arbitràries i irrellevants. 2.- INSTAR a
la derogació del Real decret 1004/2015, de 6 de novembre, que discrimina per raons econòmiques i
d’origen a les persones estrangeres que volen accedir a la nacionalitat espanyola, establint un nou
procediment d’accés a la nacionalitat espanyola per residència que sigui gratuït, consensuat amb el
món local, que reconegui el bagatge aportat per les persones sol·licitants i sigui flexible amb les
persones que tenen dificultats d’aprenentatge per qüestions cognitives o diversitat funcional. 3.INSTAR al Govern de la Generalitat a finançar part de l’oferta de cursos gratuïts de castellà amb un
nivell equivalent al DELE A-2, així com cursos per preparar-se la prova CCSE en aquells casos que
sigui necessari. En horaris, dies i localitzacions fàcilment accessibles per les persones immigrades.
4.- RECOLZAR als veïns i veïnes d’origen immigrant que estan en procés de sol·licitud de l’examen
de nacionalitat donant suport a l’oferta de cursos gratuïts de castellà amb un nivell equivalent al
DELE A-2, així com cursos per preparar-se la prova CCSE en aquells casos que sigui necessari. En
horaris, dies i localitzacions fàcilment accessibles per les persones immigrades.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT, en sessió de 16 de maig de 2018.
Part Decisòria / Executiva
Propostes d’acord

1.-

(02-2017CD25793) ACORDAR la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de
reforma de l’edifici de manteniment i magatzem (edifici 03) de l’Escola Industrial i de reforma interior
de recintes de serveis i vestidors, amb renovació i condicionament tècnic (instal·lacions) realitzades
a l’edifici situat al l’adreça del carrer Comte d’Urgell 191-215, emparades per l’admissió del
Comunicat d’Obres 02-2017CD25793 de 23 de juny de 2017; CONCEDIR a la Diputació de
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Barcelona (P-0800000B) la bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost de construccions,
instal·lacions i obres generada en relació amb les obres indicades, donat que s’ajusten a allò
establert en l’article 7 de la Ordenança Fiscal 2.1 per a l’exercici 2018, atès que es tracta d’unes
obres d’interès i utilitat municipal, destinades a equipament comunitari, executades en terreny
qualificat com equipament i promogudes per una entitat de caràcter públic; NOTIFICAR a l’interessat
i DONAR-NE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
2.-

(03-2015LL02723) DENEGAR a la CP de Gran Via de les Corts Catalanes, 278 la bonificació
sol·licitada en data 20 de setembre de 2017, sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres per a la rehabilitació de façana posterior, reforços estructurals puntuals,
millores d’accessibilitat i canvis de xarxa de sanejament sanitari, exp. 03-2015LL02723, atès que
s’ha sol·licitat amb posterioritat a la tramitació del certificat final d’obres, que d’acord amb la pròpia
sol·licitud es va emetre el 9 d'agost de 2016, i d’acord amb el que estableix l’art. 7 de l’Ordenança
Fiscal 2.1, aprovada pel Consell Plenari el 29 de desembre de 2015, que disposa en el seu apartat
6è que “les sol·licituds que es presentin amb posterioritat a la finalització de les obres, construccions
o instal·lacions es consideraran extemporànies.

3.-

(07-2017LL48827) ACORDAR la declaració d’interès especial i utilitat municipal de les obres
consistents en l’afegit d’una passera de comunicació en un equipament sanitari-assistencial al carrer
Sant Antoni Mª Claret, 167 i de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2017; CONCEDIR a
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau la bonificació del 65% sobre la quota de
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 8
de novembre de 2017 (07-2017LL48827), per a obres consistents en l’afegit d’una passera de
comunicació de l’edifici en execució de l’Institut de Recerca amb l’edifici de l’hospital; donat que
s’ajusta a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència
és una entitat sens ànim de lucre, es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (clau 7a) i les
obres acompleixen una evident funció social com és la d’equipament sanitari-assistencial; i DONARNE trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

4.-

(18PL16561) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de
Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità a Can Seixanta, al Barri del Raval, d’iniciativa
municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini d’un mes i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a
la seva aprovació provisional.

5.-

(18PL16547) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de
Barcelona, la Modificació puntual del PGM en sòls de la UA-5 i part de la UA-3 de l'MPGM en l'àmbit
de l'avinguda de l'Hospital Militar Farigola, d’iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pel termini
d’un mes; SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(TRLU) 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, les autoritzacions que
habilitin l’enderroc de construccions, 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, en els àmbits
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, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat
text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, de dos anys, a comptar des de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’aquest acord; PRECISAR, de
conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, que, no obstant això, 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.
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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:
6.-

(M1519/9032) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern a: 1.- Que
presenti un informe de l'estat d'execució i de la previsió d'obres amb afectació a l'espai públic, amb
actualització trimestral, especialment a la mobilitat, amb el calendari corresponent. 2.- Que en el
mateix sentit es minimitzin les afectacions i es millorin els canals d'informació i interacció amb la
ciutadania creant un manual operatiu de l'afectat.
Del Grup Municipal Cs:

7

(M1519/9002) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que en el termini de tres mesos:
1-Tramiti un pla especial urbanístic, acordat amb la Fundació del Temple de la Sagrada Família, que
resolgui definitivament la regularització de la llicència d'obres. 2-Presenti un pla de mobilitat, acordat
amb les entitats veïnals, per reduir l'impacte de la gran afluència de visitants en l'entorn del Temple.
Del Grup Municipal ERC:

8.-

(M1519/9012) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que el govern municipal es
comprometi a prendre les següents mesures per tal de millorar la xarxa ortogonal d’autobusos: Adaptar la coordinació i la priorització semafòrica a favor dels autobusos per tal de millorar-ne
l’eficiència i la velocitat comercial. - Revisar l’amplada dels carrils bus de la ciutat per tal de que cap
quedi per sota de l’amplitud mínima de 3,1 metres. - Estudiar la viabilitat de segregar els recorreguts
més conflictius dels carrils per tal de dissuadir la indisciplina viària. - Iniciar el procés per tal de crear
una nova línia horitzontal que vagi de la Zona Franca al Fòrum, o bé modificar-ne alguna de les
existents.
Del Grup Municipal PSC:

9.-

(M1519/9017) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona acorda:
1.- Que el govern municipal iniciï, en un termini d'un mes, el procediment d'expropiació corresponent
als àmbits AA 1d i 7 colindant, ambdós vinculats a la MPGM de l'estació de Sants i el seu entorn, i el
pertinent reallotjament dels veïns afectats. 2.- Que a la propera Comissió d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat del mes de juny de 2018 el govern municipal informi sobre les gestions dutes a terme al
respecte.
Del Grup Municipal PP:

10.- (M1519/9024) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a
presentar, en el termini màxim de 3 mesos, el projecte del passeig marítim des de la zona de la
platja de la Mar Bella fins a la zona de la plataforma prevista inicialment per al Zoo marí, per millorar
la connectivitat entre les zones residencials i la zona de parcs i platges, per tal d'iniciar-se la seva
execució durant aquest mandat, amb la indicació de la calendarització i inversió prevista per a
aquest mandat.
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Del Grup Municipal CUP:
11.- (M1519/8951) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda que es faci una actualització del
Cens d'Establiments d'Allotjament Turístic (CEAT), de forma immediata, a fi d'avaluar l'efectivitat del
PEUAT i poder fer les correccions pertinents -si procedeixen- abans del final del mandat.
Moció
12.- SUSPENDRE en l’àmbit de la UA1 i UA2 del Pla especial d’ordenació de la mançana del passatge
Conradí, 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 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, les autoritzacions que habilitin per a la intervenció amb modificació de la façana
dels edificis i l’enderroc de construccions; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat
de procedir als estudis previs a la tramitació d’una Modificació de Pla General Metropolità a l’àmbit
de referència; DETERMINAR que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol de
suspensió que figura en 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 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 de Barcelona.
EL SECRETARI GENERAL,
Jordi Cases i Pallarès
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