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ACORDS adoptats perles Comissions del Consell Municipal: 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT, en sessió d' 11 de julio! de 2018. 

Aprovaeió de !'acta de la sessió de 18 dejuny de 2018. 

Part decisoria 1 executiva 

Propostes d'acord 

1.- (03-2018LLI0284) ACORDAR la declaració d'especial interes i utilitat municipal per la 
instal·lació de gas a la finca, que esta inclosa en el cataleg de Patrimoni Arquitectónic, amb 
nivel! de protecció individual B, al carrer de Tapiales, 51, de conformitat amb 1 'Ordenan9a 
Fiscal 2-1; CONCEDIR la bonificació del 50% sobre la quota de l'impost de Cosntruccions, 
Instal·lacions i Obres generada perla concessió de la !licencia 03-2018LLI0284, a Roberto 
Secchi, en data 12 d'abril de 2018, perla instal·lació, ates que s'ajusta a alió establert a l'article 
7e de l'esmentada ordenan9a, en tant que l'edifici es troba, d'acord amb !'informe de la tecnica 
municipal, dins del llistat del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectónic i Cati\leg 
del Districte de Sants-Montju!c amb nivel! de protecció individual B, número d'identificador 
1851 i número d'element 125, ambla denominació de "Cases Heras i Llobet", i que també té el 
nivel! de protecció de conjunt C, número d'identificador 1807, com a "Conjunt especial del 
Poble Sec". 

2.- (07-2017LL45949) ACORDAR la declaració d'especial interes i utilitat municipal les obres per 
a la reforma de la distribució interior amb ampliació del nombre d'ocupants i instal·lació 
d'ascensorexterior a la residencia de gent gran "Azurimar", ubicada al carrer Natzaret, 161, i de 
conformitat amb I'Ordenan9a Fiscal 2.1 de l'any 2018; CONCEDIR a Geros Azur, SL, la 
bonificació del35% sobre la quota de l'Impost d'instal·lacions, construccions i obres generada 
perla concessió de la !licencia, en data 13 de mary de 2018. Ates que s'ajusta a alió establert en 
l'article 7e de l'esmentada ordenan9a, en tant que el titular de la !licencia és una entitat de 
caracter privat, les obres es realitzen en terrenys qualificats d'equipaments (clau 7b) i és un deis 
equipaments contemplats en l'article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM com a 
"equipament sanitari-assistencial". DONAR-NE trasllat a I'Institut Municipal d'Hisenda als 
efectes pertinents. 

3.- (07-2018CD18204) ACORDAR la declaració d'especial interes i utilitat municipal les obres, 
incloses les actuacions en fa9anes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits, no 
subjectes a obra major, llevat de les obres de conservació o reparació menor; obres de 
conservació o reparació menor deis edificis catalogats A o B i reforma interior en zones 
comunitaries sense afectar !'estructura de l'editici, ubicades al carrer Sant Antoni Maria Claret, 
167-171, i de conformitat amb l'Ordenan9a Fiscal 2.1 de l'any 2018; CONCEDIR a la 
Fundació de Gestió Sanitaria de !'Hospital Santa Creu i Sant Pau, la bonificació del 65% sobre 
la quota de l'Impost d'instal·lacions, construccions i obres generada per la presentació del 
comunicat diferit, en data 16 d'abril de 2018. Ates que s'ajusta a alió establert enl'atticle 7e de 
l'esmentada ordenan9a, en tant que el titular del comunicat diferit és una entitat sens anim de 
lucre, les obres es realitzen en terrenys qualificats d'equipaments (clau 7a!ad/c/d) i és un deis 
equipaments contemplats en l'article 212 de les Normes Urbanístiques del PGM com a 
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equipament administratiu, cultural, docent i sanitari-assistencial. DONAR-NE trasllat a 
l'Institut Municipal d'Hisenda als efectes pertinents. 

Districte de Sants-Montjulc 

4.- (14PL16169) DESISTIR del procediment per a la tramitació de la Modificació Puntual del 
PGM per a la transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca (Prat Vennell), 
d'iniciativa municipal, aprovada inicialment per la Comissió d'Habitat Urba i Medi Ambient, 
en sessió de 20 de febrer de 2014, pels motius exposats a !'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament que consta a l'expedient i es dóna per reproduit a efectes de motivació. 

5.- (18PL16535) APROV AR inicialment, de conformitat amb l'miicle 66.3 de la Cmia Municipal 
de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a l'f\iust del Pla de la Marina del Pral 
Vermell, a la Zona Franca, d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pe! teünini d'un 
mes; PRECISAR que 1 'esmentat tennini s' amplia en un mes en e as que coincideixi totalment o 
parcial amb el mes d'agost i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la seva aprovació 
provisipnal. 

Districte de Sarria-San! Gervasi 

6.- (18PL16588) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Cmia Municipal 
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolita pera l'ampliació del pare de l'Oreneta 
i la creació de zona d'habitatge de protecció en l'ambit discontinu situat als carrers de 
Montevideo 33-53 i Gaspar Cassadó 21X, d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LA al públic pe! 
termini d'un mes; PRECISAR que l'esmentat tennini s'amplia en un mes en casque coincideixi 
totalment o parcialment amb el mes d'agost i SOTMETRE-LA al Consell Municipal per a la 
seva aprovació provisional. 

Pmi d'impuls i control 

Proposicions 1 Dec/aracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions 1 Declaracions de Gl'lqJ que es transcriuen a continuació tenen 
natura/esa d'actes d'impuls polític de /'acció del govem i no produeixen efectes jurídics com a acles 
administratius resolutoris. · 

Del Grup Municipal Democrata: 

7.- (Ml519/9441) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acm·da: 1.- Que el govern inicil 
les obres de reforma de la segona fase anunciades d'ampliació del Pare de Joan Miró en l'ambit 
de !'actual Pare de bombers. 2.c Que el govern presentí en el termini de 4 mesos un projecte 
executiu de la reforma i millora integral del Pare Joan Miró, que tingui coma finalitat la millora 
de l'accessibilitat i la dignificació general del Pare. 

Del Grup Municipal Cs: 

8.- (Ml519/9425) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acm·da instar al govern 
municipal a presentar en el termini de sis mesos un projecte de transformació integral de la Via 
Laietana, sustenta! en estudis de mobilitat i acordat amb les entitats ciutadanes, i a no realitzar 
cap actuació parcial sobre la Vía Laietana que pogués hipotecar la futura transformació 
d'aquesta avinguda, com l'eliminació de la rotonda de la pla<;:a d'Antonio Maura. 
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Del Grup Municipal ERC: 

9.- (Ml519/9431) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acm·da instar al govern 
municipal a realitzar un estudi sobre !'impacte del vehicle compartí! i sobre la provinen<;:a modal 
deis seus usuaris en totes les seves tipologies -carsharing, motosharing i bikesharing-, ja sigui 
en els casos de trajecte lliure sense estacions fixes com en el cas que disposin d'estacions 
privades, per tal de coneixer el tipus i característiques d'aquests usuaris i tenir més elements de 
decisió alhora de considerar oportunitats i riscos de fomento restricció del vehicle compmtit. 

Del Grup Municipal PSC: 

10.- (Ml519/9445) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acm·da: 1.- Rebutjar propostes 
de reforma de la Vía Laietana cosmetiques, sense transfonnació real i sense dia!eg amb els 
velns. 2.- Presentar d'acord amb les associacions de velns i velnes i comerciants, un projecte 
ambiciós de reforma de la Vía Laietana en el tennini de 4 mesos. 3.- Elaborar una Comissió de 
Seguiment amb les entitats i els Grups Municipals sobre el projecte de la Vía Laietana. 

Del Grup Municipal PP: 

11.- (Ml519/9437) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acm·da instar al govern 
municipal a aturar les actuacions puntuals previstes a la Vía Laietana com la reurbanització de 
la pla<;:a Antoni Maura i al tres possibles actuacions com el carril bici de Vía Laietana que poden 
condicionar el futur projecte de reforma integral d'aquest carrer, i no iniciar cap d'aquestes 
actuacions fins que hi hagi un informe de mobilitat, per tal de garantir que aquestes actuacions 
no su posaran problemes de mobilitat, entre d'altres, en aquesta zona: 

Del Gmp Municipal CUP: 

12.- (MISI~/9376) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acm·da: Primer.- Actualitzar el 
CEAT com a eina de consulta i introduir les variables de .barrí, districte i nombre de places 
d'Habitatge d'Ús Turístic (HUT) deis informes que s'obtinguin de l'eina, amb l'objectiu de 
facilitar-ne l'analisi. Segon.- Que en la documentació obtinguda a través de la consulta hi consti 
la data real d'actualització del cens, amb l'objectiu de tenir-ne la dada vera<;. · 

EL SECRET ARl GENERAL, 

Jordi Cases i Paliares 
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