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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 22 DE DESEMBRE DE 2017 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de l’acta de la sessió de 24 de novembre de 2017. 
 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d’ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d’acord 

 
 

COMISSIÓ CONJUNTA DE LES COMISSIONS PERMANENTS DEL 

CONSELL MUNICIPAL 

 

ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.05.6045.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal situada al carrer del General Vives núm. 4-6, grafiada en el plànol 

annex, per destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim 

de lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les 

corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en compliment de 

l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de Govern de 10 de novembre de 2016, i 

d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels 

ens locals de 17 d’octubre de 1988; SOTMETRE l’expedient a informació pública 

durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, 

TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació 

de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els 

termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i FACULTAR l’Alcaldia per realitzar 

totes les actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el present acord. 

 

2.- (E.07.6025.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, un 

cop s’hagi produït la fermesa de l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, 

en la modalitat de compensació bàsica, del PAU del PMU de la zona d’actuació LCR 

—La Clota—. Reordenació de la finca situada a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya 

15-17, inventariada amb número de bé 609410, per a la construcció i gestió d’un 

edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de venda en dret de superfície, 

d’acord amb el planejament urbanístic, els articles 49 i 50 del Reglament del 

patrimoni dels ens locals, de 17 d’octubre de 1988, i el disposat en l’acord adoptat per 
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la Comissió de Govern de 14 de setembre de 2017, d’encàrrec de gestió al Patronat 

Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a l’impuls i gestió d’actuacions de 

promoció social d’habitatge sobre quatre finques municipals; SOTMETRE l’expedient 

a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la 

cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb 

clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i 

FACULTAR l’Alcaldia per realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, 

aclarir i executar el present acord. 

 

3.- (E.10.6014.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la 

finca situada al carrer de Bolívia, 23-27, grafiada en el plànol annex, per a destinar-la 

a la promoció social d’habitatge, impulsant la licitació d’un projecte amb cooperatives 

sense ànim de lucre, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per a la 

construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, en compliment 

de l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 26 de juliol de 2017, i 

segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens 

locals, de 17 d’octubre de 1988; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant 

un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per 

aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a 

la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes 

de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l’Alcaldia per realitzar totes les 

actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el present acord. 

 

DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.- (20170559)  SOL·LICITAR la renovació del reconeixement del municipi de Barcelona 

dins el Programa CAI Ciutats Amigues de la Infància creat per UNICEF Espanya. 

FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, tinenta d’alcaldia i regidora de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de tots aquells documents 

que es derivin de l’esmentada renovació. 

 

PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT 

I PREVENCIÓ 

 

5.-  PRIMER.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a 

l’Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, 

els acords següents: 1.- DESIGNAR l’Im. Sr. Eloi Badia Casas membre del Consell 

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

de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado. 2.- NOMENAR l’Im. Sr. Eloi Badia Casas 

president del Consell d’Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, 

SA. SEGON.- ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es nomena 

serà l’establert en els estatuts de la societat, 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 de 

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 la correcció 

d’errors materials en cas necessari. 
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6.- (1083/2017)  INICIAR el procediment per a l’elaboració i la negociació de la corresponent 

Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus ens 

dependents, en un termini màxim de sis mesos, en compliment de la sentència núm. 

156/17 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de data 19 de juliol 

de 2017, que anul·la el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona i dels 

seus ens dependents, donant compliment en l’elaboració de la Relació de Llocs de 

Treball als compromisos adquirits amb els integrants de la mesa general de 

negociació. APROVAR, a efectes de la seva aplicació transitòria, el dimensionament 

orgànic, les categories professionals i les taules retributives annexes fins que s’aprovi 

l’RLT en els termes establerts a la sentència i amb l’objectiu de garantir l’estabilitat 

del personal i la gestió de recursos humans que requereix el normal funcionament de 

l’administració. AUTORITZAR l’Alcaldia, durant aquest període transitori, perquè 

mitjançant decret realitzi les modificacions del dimensionament aprovat que siguin 

necessàries, als efectes ja indicats, les quals hauran de ser ratificades mensualment pel 

plenari del Consell Municipal, sense perjudici de la seva prèvia informació als òrgans 

de negociació de l’Ajuntament de Barcelona. RATIFICAR i CONVALIDAR els 

decrets de dimensionament realitzats amb anterioritat a l’aprovació del present acord i 

les provisions de llocs convocades i efectuades a l’empara d’aquests decrets, mentre 

es tramita i s’aprova l’RLT en els termes establerts a la sentència esmentada. INSTAR 

els ens dependents afectats per la sentència esmentada perquè adoptin els acords que 

corresponguin en els seus respectius consells d’administració, en relació amb els 

apartats anteriors, per garantir-ne l’adopció i el principi del manteniment del principi 

d’harmonització respecte als criteris generals. PUBLICAR aquest acord i els seus 

annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal, i de manera resumida al Butlletí 

Oficial de la Província. 

 

7.- (2017/853)  APROVAR el Pla director de cooperació per a la justícia global de Barcelona 

(2018-2021). 

 

8.- (478/2017)  RECTIFICAR els errors materials detectats en el Reglament de participació 

ciutadana, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 6 d’octubre de 

2017, en el sentit que s’indica en els informes que obren a l’expedient, de conformitat 

amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques; INCORPORAR les esmenes de millora 

tècnica en el sentit que s’indica en els informes que obren a l’expedient; SOTMETRE 

les esmenes de millora tècnica del Reglament de participació ciutadana a un període 

d’informació pública de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l’article 112 del 

Reglament Orgànic Municipal; TENIR-LES per aprovades definitivament en cas que 

transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions; i, en aquest cas, 

PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 

 

9.- (167/2017)  APROVAR definitivament el Protocol d’actuació per alts nivells de 

contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, vinculat al Pla de protecció civil 

municipal – Pla bàsic d’emergències municipal. COMUNICAR aquest acord a la 

Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, als efectes 

previstos a l’article 6.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 

contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 

municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, i 

PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província i a la Gaseta Municipal. 
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ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sant Andreu 

 

10.- (17PL16511)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la 

regulació de l’equipament docent situat als Jardins de la Campana de La Maquinista al 

barri del Bon Pastor, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; 

RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació 

inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les 

al·legacions; informes que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen 

a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

11.- (17PL16483)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la modificació de les 

condicions edificatòries de la parcel·la situada al carrer de Sancho d’Àvila 65-69, 

promogut per Conren Tramway Uno, SL. 

 

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 


