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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 27 DE GENER DE 2017 

ORDRE DEL DIA 

 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.11.6006.16) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 22 de desembre de 2016, 

que va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en el tram 

II de la línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona. 

 

2.- (E.03.6046.16) RATIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de 29 de desembre de 2016, 

relatiu a l’adquisició a la Generalitat de Catalunya a títol de compravenda de les 

finques situades a la gran via de les Corts Catalanes núm. 247, i identificada 

registralment com a finca núm. 12301 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm. 

14 dels de Barcelona, i com a finca 11795 de la secció 5 del Registre de la Propietat 

núm. 17 dels de Barcelona, carrer del Moianès 19.X, identificada registralment com 

les finques núm. 4169, i 12051 (secció 2) del Registre de la Propietat núm. 14 dels de 

Barcelona, i finca del carrer de Gavà 39.I., identificada registralment com a finca núm. 

8747 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, en virtut 

del conveni signat el 27 de desembre de 2016 amb la Generalitat de Catalunya relatiu 

al finançament del tram II de la línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona, 

d’acord amb el que preveu l’article 11 punt 1 apartat p) de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta municipal i l’article 30, segon punt 22 del Reglament orgànic 

municipal. 



Ref.: CP 1/17 

V. 18/ 1/ 2017 

H. 12: 38 

3  

3.-  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com 

a soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els 

acords següents: Primer.- Designar el Sr. Xavier Monge Profitós membre del Consell 

d'Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, en substitució 

del Sr. Gerard Solé Segú. Segon.- Establir que el termini de designació del conseller 

que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació 

que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament 

el president i el secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i 

elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els tràmits 

necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també dur a terme la 

correcció d'errors materials en cas necessari. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.- (20160563)  APROVAR definitivament el Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025; RESTAR 

assabentat dels informes dels consells plenaris dels districtes; RESOLDRE les 

al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública d'acord amb els 

informes jurídics que figuren a l'expedient i que es donen per reproduïts; i 

PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

5.- (122/2016)  RATIFICAR el decret de l’alcaldessa, de 15 de desembre de 2016, pel qual 

es resol DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d'honor al sofriment 

en la categoria de bronze, formulada per Juan Ávila Millán, agent de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, núm. de matrícula 26333, atès que, d'acord amb els informes 

que figuren a l'expedient, no s'ha apreciat la concurrència dels requisits establerts als 

articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia 

Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari en data 17 

de setembre de 1976. 

 

6.- (143/2016)  ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei d’Extinció 

d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren a les relacions adjuntes, en la 

categoria d’argent, per haver prestat serveis durant 35 anys sense interrupció ni nota 

desfavorable en els seus expedients personals, d’acord amb el que disposa l’article 

4.2.b) del vigent Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia 

Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 

 

7.- (147/2016)  ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei d’Extinció 

d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren a les relacions adjuntes, en la 

categoria de bronze, per l’acreditació de fets de transcendència pública o importància 

pràctica pels fins propis del servei, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.c) del 

vigent Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i del 

Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 
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8.- (148/2016)  ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, i a títol 

honorífic, a les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i 

Salvament de Barcelona que figuren a la relació adjunta, per haver-se distingit 

notablement per la seva actuació en favor de l’esmentat servei, d’acord amb el que 

estableix la disposició addicional del  Reglament d’honors i recompenses vigent dels 

membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre 

de 1976. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

9.-  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com 

a soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals, 

SA, els acords següents: Primer.- Designar l’Il·lm. Sr. Daniel Mòdol Deltell 

vicepresident del Consell d’Administració de la Societat Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA, en substitució de la Il·lma. Sra. Mercedes Vidal Lago, que restarà 

com a membre del Consell d’Administració esmentat. Segon.- Designar el Sr. Anton 

M. Salvadó Cabré membre del Consell d'Administració de la Societat Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA, en substitució del Sr. Manuel Valdés López. 

Tercer.- Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà 

l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent 

en el canvi de mandat consistorial. Quart.- Facultar indistintament la presidenta i el 

secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a 

escriptura pública els nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits 

necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció 

d'errors materials en cas necessari. 

 

10.- (CO 2016-07/18) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs per 

fer efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial 

d’actuació del Consorci, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat, en sessió de 13 de juliol de 2016. PUBLICAR el present acord i el text de la 

modificació dels Estatuts al BOP i a la Gaseta Municipal. 

 

11.- (EM 2016-10/24) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), amb l’objecte de considerar-la mitjà 

propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en 

depenen o s’hi vinculen, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat, en sessió de 19 d'octubre de 2016. PUBLICAR el present acord i el text de 

la modificació dels Estatuts al BOP i a la Gaseta Municipal. FACULTAR 

indistintament, el president i el secretari de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 

SA (BIMSA), perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat 

d’aquest acord. 

 

12.- (15PL16354)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments 

d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament 

temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb 

les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis 

de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
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pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, 

de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorporen en aquest acord. 

 

13.- (16PL16386)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual de la modificació del Pla general 

metropolità per a la protecció del patrimoni historicoartístic de Barcelona, d’iniciativa 

municipal; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública 

de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de 

motivació s’incorpora en aquest acord; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

14.- (2016 SD 363 (57/2017) RATIFICAR el <Decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2017, que 

APROVA el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la 

ciutat de Barcelona; que AUTORITZA i DISPOSA la despesa a favor de la 

Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, per fer front a les despeses derivades 

del conveni, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix document del 

pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 6.677.152,51 euros, amb 

el desglossament següent : import net 5.518.307,86 euros; tipus impositiu del 21% 

d'IVA, i import de l'IVA de 1.158.844,65 euros. La consignació esmentada queda 

supeditada al crèdit que autoritzin els pressupostos municipals per a l’exercici de l’any 

2017; i que FACULTA la cinquena tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, 

Janet Sanz Cid, per signar el present conveni i els actes que se'n derivin. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

15.- (15PL16381)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana d’ordenació i definició volumètrica 

del sector S.05 "Bransi", inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri 

del Carmel i entorns, promogut per Nimoy Connect, SL; REQUERIR el promotor per 

tal que, en el termini màxim d’un any a comptar de l'endemà de la notificació del 

present acord, constitueixi la garantia de 16.800,00 euros, corresponent al 12% del 

valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als 

articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós 

de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a 

requisit previ per a la publicació d’aquest acord; i NOTIFICAR l’acord adoptat als 

promotors del pla. 

16.- (16PL16423)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic per a la concreció 

dels usos dels nous equipaments (7A), i l’ordenació de les edificacions i volumetries, 

a l’àmbit del recinte de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

de Barcelona, promoguda per la MIA de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau de Barcelona, amb els ajustos a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora en aquest acord. 
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Districte de Nou Barris 

 

17.- (16PL16400)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció de l’ús i 

l'ordenació de l’equipament situat al carrer de la Jota, núm. 72-74, i carrer de Malgrat, 

núm. 64-66, promogut per Inmocabec, CB, amb les modificacions a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora en aquest acord. 

 

c) Proposicions 

 
 

D) Part d'impuls i control 

a) Proposicions / declaracions de grup 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 
 

E) Mocions 
 

 

F) Declaracions institucionals 


