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A) Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 26 de gener de 2018 i de la sessió
extraordinària de 2 de febrer de 2018
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.04.6006.17)
CONSTITUIR, respecte de la finca de propietat municipal ubicada al carrer
Numància, 153-161, un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya,
per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió
de l’Escola Pública d’Educació Infantil i Primària Anglesola; SOTMETRE l'expedient
a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord;
FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del document
annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar,
clarificar i executar el present acord.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ
I SEGURETAT I PREVENCIÓ
2.
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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: Primer.- Nomenar la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura membre del Consell
d’Administració de la societat esmentada, en substitució del Sr. Xavier Monge
Profitós. Segon.- Establir que el termini de designació de la consellera que es nomena
serà l’establert als estatuts respectius, sense 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 la correcció
d’errors materials en cas necessari.
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3.-

PROPOSAR com a membres de la Comissió d’Empara, la Sra. Carme
Panchón Iglesias i el Sr. Jordi Giró Castañer, de conformitat amb el que disposa
l’article 114.3. del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

4.-

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública;
APROVAR definitivament la modificació del Reglament orgànic municipal, amb la
finalitat de regular la possibilitat d'assistència telemàtica i de votació remota per causa
de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu dels membres de la corporació; i
PUBLICAR el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província a
efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb allò disposat a l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

5.- (4259/17)

ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona a
títol pòstum al Sr. Joan Mora Soler, barceloní i andreuenc exemplar, per la seva
capacitat d'enriquir el debat en el món artístic a partir de fer art des de la quotidianitat,
així com l'important paper que va tenir en la dinamització de la vida sociocultural de
Sant Andreu.

6.- (37/2018)

ATORGAR la distinció de reconeixement a títol honorífic al Sr. Ramón
Eslava Hungría, amb número de matrícula 22984, d’acord amb el que estableix la
disposició addicional del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la
Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Municipal el
17 de setembre de 1976, en reconeixement de les seves actuacions i col·laboració
envers el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona, en vista
dels informes que figuren a l’expedient.

7.- (123/2017)

ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, als
membres del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament que figuren a les
relacions adjuntes, per haver prestat serveis sense interrupció durant 25 anys sense cap
nota desfavorable als seus expedients personals, d’acord amb el que disposa l’article
4.2.c del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i
del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de
1976.

8.- (38/2018)

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 del servei esmentat, d’acord amb el que
estableix la disposició addicional 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, en vista dels informes que figuren a l’expedient.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

9.
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ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com
a soci únic de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords
següents: Primer.- Designar l’Im. Sr. Jordi Martí i Galbis membre del Consell
d'Administració de la Societat Foment de Ciutat, SA, en substitució de la Ima. Sra.
Mercè Homs i Molist. Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que
es nomena serà l'establert als respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos
procedent en el canvi de mandat consistorial. 3r) FACULTAR indistintament la
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presidenta 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 la correcció
d'errors materials en cas necessari.
10.- (20160056)

APROVAR la segona addenda al conveni de col·laboració subscrit el 28
d’abril de 2016 entre els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del
Barcelonès per al manteniment i la conservació de les rondes de Barcelona i del tram
municipal de la Gran Via Nord, d’acord amb la Normativa reguladora dels expedients
d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions
públiques i institucions aprovada per Decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011;
FACULTAR la quarta tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva
signatura; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05
euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a les
despeses derivades d’aquesta addenda, i NOTIFICAR aquest acord a totes les
administracions signatàries del conveni.

11.- (20180115)

APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 387,20 euros
(IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la factura que correspon a
la despesa generada durant l’any 2016 i no havent estat reconeguda en l’exercici
corresponent, número FS00003101, de 30 de novembre de 2016, emesa per la
Universitat Politècnica de Catalunya, amb NIF Q0818003F, i així regularitzar les
despeses generades per la contractació de la delimitació de la finca situada al carrer
Roman Macaya, número 11 de Barcelona; AUTORITZAR, DISPOSAR I
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 387,20 euros (IVA inclòs),
amb càrrec al pressupost i posició pressupostària indicada en aquest mateix document.
Districte de Ciutat Vella

12.- (16PL16408)

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial de protecció del patrimoni
arquitectònic, històric, artístic, al Districte de Ciutat Vella per incorporar al patrimoni
industrial del Raval (fàbriques i cases-fàbrica), d’iniciativa municipal, amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe
de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en
el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de
la Direcció esmentada, de valoració de les al·legacions, informes que, a l’efecte de
motivació, s’incorporen a aquest acord.

13.- (16PL16426)

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d'ordenació de les activitats de
pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al
districte de Ciutat Vella (Pla d'usos de Ciutat Vella), d’iniciativa municipal, amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe
de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en
el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de
la Direcció esmentada, de valoració de les al·legacions, informes que, a l’efecte de
motivació, s’incorporen a aquest acord.
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Districte de Sants-Montjuïc
14.- (16PL16407)

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
municipal de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana i Pla especial
urbanístic de l’equipament privat al sector de la modificació del Pla general
metropolità per a l’ordenació dels terrenys delimitats pels carrers de Quetzal, de la
Riera Blanca i de l’avinguda del Carrilet de Barcelona, promogut per Banc de
Sabadell, SA, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de
Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest
acord.
Districte de Sant Martí

15.- (17PL16505)

SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de
millora urbana per a la transformació de l’edifici industrial consolidat situat al carrer
Ciutat Granada, núm. 68, promogut per Inmobiliaria Castrejana, SL, atesa la petició
formulada per l’entitat promotora del planejament; ADVERTIR als promotors del pla,
de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que disposen d’un termini de
tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per
realitzar les activitats necessàries per continuar la tramitació; en cas que no ho facin,
es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions;
NOTIFICAR el present acord als promotors del pla.
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
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