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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE FEBRER DE 2020

ACORDS

Part Decisòria / Executiva

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

obres de reforma de restaurant amb cuina i bany annexos al Centre Caixafòrum a la
finca de carrer Mèxic, 36-44, que està inclosa en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic,
amb nivell de protecció individual A; CONCEDIR la bonificació del 95% sobre la quota

llicència 03-2017LL64354 a FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA en data 21/12/2017, atès

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte de Sants

(09-2019CI43823) DECLARAR les obres consistents en la modificació l'accés a
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Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, destinades a equipaments

(clau 7a). CONCEDIR a la Fundació Privada Centre Educatiu i de Lleure la bonificació del

Districte de Ciutat Vella

(20PL16764) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta

Municipal per a la seva aprovació provisional.

Districte de les Corts

(20PL16766) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta

pels carrers de Danubi, Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de Les Corts; i
Modificació del Pla Especial de Protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic

aprovació.

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:

que el govern municipal elabori un inventari en 3 mesos amb els solars, edificis i espais
en desús (o susceptibles a ser-ho en un futur), propietat de l'Estat espanyol  per tal de:
1. Definir la estratègia de negociació a seguir pel govern de la ciutat per aconseguir-ne
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potencial urbanístic actual, definir els possibles usos futurs i les modificacions
necessàries per dur-los a terme.

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

Govern municipal a: Desenvolupar un pla director per Motocicletes i Ciclomotors dins

participació dels grups polítics del consistori que contempli tres grans eixos principals
per a la seva articulació: 1.Seguretat i prevenció de la sinistralitat. 2.Estacionament.
3.Contaminació (electrificació i vehicle compartit).

Mocions

PGM 22@; SUSPENDRE, també, en els àmbits de la Modificació de PGM 22@ que no

les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la implantació de nous

present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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