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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE DESEMBRE DE 2019

ACORDS

Part Decisòria / Executiva

obres per a la rehabilitació de la finca de Plaça Sant Just número 4 amb façana també
al carrer Bisbe Caçador número 1, antic Palau Moxó, destinada a 6 habitatges i 3 locals,

PROPERTIES COMUNITY VENTURES, SL la bonificació del 50% sobre la quota de

a l'informe de la Direcció de Serveis de Llicències de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte de Ciutat Vella

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 28 de
novembre de 2016 (exp. 03-2016LL23849) a la part amb protecció pública; donat

Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, de 28 de
novembre de 2016 (exp. 03-2016LL23849) a la part corresponent a altres
construccions destinades a protecció oficial sens perjudici de les altres bonificacions

dia) compost de quatre plantes soterrani, planta baixa, dues plantes pis i una planta
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generada per la concessió de la llicència, en data 23 de juliol de 2018 (exp. 06-

en tant que la construcció de la Residència Geriàtrica i el Centre de dia reporten

obres, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 29 de

comunicació presentada en data 15 de març de 2019 (expedient 08-2019CI12276), per

obres consistents en la redistribució dels locals comercials a la planta baixa passant de

de la bateria de comptadors, a la finca ubicada al carrer Doctor Dou 4, atès que es

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona i amb la
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, de conformitat amb

representada per Manuel Segura Labanda, una bonificació del 50% sobre la quota de

atorgada per la Regidora del Districte el 31 de març de 2016 (expdt. núm. 01-

instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 2.789,32 euros, es redueix en un
50%, la qual cosa representa una bonificació de 1.394,66 euros, quedant només
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Proposicions / Declaracions de Grup

Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a

produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris.

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

(M1923/333) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat acorda

(ATM) la possibilitat de garantir el pagament mensual fraccionat de la T-JOVE, així com

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

Govern municipal a realitzar en el termini de quatre mesos una mesura de govern que
impulsi un Pla del Vianant, que el situï com a pedra angular de la mobilitat i

passos de vianants i la disposició de camins específics i enjardinats que facilitin el seu

i disposi dels recursos econòmics necessaris i suficients per la seva aplicació.

Del Grup Municipal Ciutadans:

(M1923/329) La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat insta el
Govern municipal a encarregar un projecte integral de remodelació de la plaça dels
Àngels com a zona verda, amb un disseny que afavoreixi la convivència i la diversitat
d'usos, d'acord amb les entitats veïnals, culturals i comercials del barri. Incorporar
l'elaboració d'aquest projecte al Pla Especial Urbanístic per a la construcció de
l'ampliació del MACBA.

Del Grup Municipal Partit Popular:

Instar al Govern municipal a presentar en el termini de 2 mesos el calendari

proper exercici i els següents, per tal de garantir el cobriment de la Ronda de Dalt en
tots els seus trams, retornant al projecte consensuat amb els veïns i veïnes,  que en el
seu dia va obtenir el suport de tots els partits.

Mocions
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part del Districte de Gràcia, delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en

present acord; EXCLOURE de la suspensió les llicències que hagin estat presentades

fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació de nou planejament

Província de Barcelona.
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