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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DEL 23 DE MARÇ DE 2018 

ORDRE DEL DIA 

 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

B) Part informativa 
 

Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2017 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1.- (EM 2017-12/24) RESOLDRE, en el sentit que indica l’informe de la Gerència d’Habitatge de data 

23 de febrer de 2018 que consta a l’expedient, les al·legacions presentades pel grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya en el tràmit d’informació pública a l’acord 

de la Comissió d’Economia i Hisenda del dia 5 de desembre de 2017, relatiu a 

l’aprovació inicial de la iniciativa econòmica per participar com a soci en la societat 

mercantil de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que esdevindrà d’economia 

mixta destinada a crear un parc d'habitatges de lloguer social i, en conseqüència, 

APROVAR definitivament l’exercici de l’activitat econòmica, de conformitat amb 

l’article 87 de la Carta municipal de Barcelona i els articles 136 i següents del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

(ROAS) dels ens locals, consistent en la creació d’un parc d’habitatges de lloguer 

social, mitjançant l’adquisició d’accions en la societat mercantil que preveu constituir 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons els acords del Consell Metropolità 

d’aprovació inicial el 28 de novembre de 2017 i d’aprovació definitiva el 27 de febrer 

de 2018, i que esdevindrà una societat d’economia mixta que tindrà el caràcter de 

promotor social d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 51 de la Llei 18/2007, 

de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i actuarà en l’àmbit territorial de l’AMB. 

APROVAR definitivament la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de 

l’exercici d’activitat econòmica formulada per la Comissió d’estudi que comprèn la 

documentació prevista en l’article 146 del ROAS. DONAR conformitat 

definitivament als annexos 1, 2 i 3 corresponents a la documentació aprovada 
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inicialment per acord del Consell Metropolità de 28 de novembre de 2017 i 

definitivament per acord del Consell Metropolità de 27 de febrer de 2018 integrada 

per: (a) els Estatuts de la societat; (b) els criteris per a la selecció del/s futur/s soci/s de 

capital privat, que incorporen com a annex les modificacions estatutàries de la societat 

com a conseqüència de la selecció del soci privat; (c) el pressupost financer i el pla de 

posada en funcionament de l’activitat, la rendibilitat i l’anàlisi cost-benefici. 

APROVAR l’adquisició de trenta accions de la societat Habitatge Metròpolis 

Barcelona, SA, per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària indicada en el document comptable del pressupost vigent que s’inclou 

en l’expedient. CONDICIONAR l’adquisició de les accions a l’efectiva constitució de 

la societat i inscripció en el Registre Mercantil com a societat local dependent de 

l’AMB, en el Inventario de entes del sector público local de la Intervención General 

del Estado i en el Registre del sector públic local de Catalunya, així com també a 

l’informe favorable de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 

Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 

Generalitat de Catalunya previst a l’article 206.3 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya. FACULTAR el primer tinent d’alcaldia perquè pugui efectuar totes les 

actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord. 

 

2.- (IMEB-8SD/17) ESTIMAR les al·legacions del Consell de la Joventut de Barcelona i 

DESESTIMAR la resta d'al·legacions de conformitat amb les consideracions 

recollides en els informes del comissionat d’Educació, Infància i Joventut del 25 de 

gener de 2018, 26 de gener de 2018 i 7 de febrer de 2018, respectivament, formulades 

en el període d'exposició pública del Reglament de constitució del Consell Escolar 

Municipal de Barcelona (CEMB) i dels consells escolars municipals de districte 

(CEMD), aprovat inicialment per la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de 

14 de novembre de 2017. APROVAR definitivament el Reglament de constitució del 

Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels consells escolars municipals 

de districte (CEMD), d'acord amb el text que s’adjunta. PUBLICAR-LO al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

3.- (207/2017)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’informació 

pública del Protocol per situació de sequera a Barcelona, en el sentit que es desprèn de 

l’informe tècnic del 27 de febrer de 2018, que figura a l’expedient. APROVAR 

definitivament el Protocol esmentat, com a annex al Pla de protecció civil municipal, 

amb les modificacions introduïdes. 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 

elaborar i homologar els 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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4.- (T0217 2015 411) APROVAR, en vista dels informes incorporats a l’expedient amb núm. T0217 

2015 411, el reconeixement de crèdit per part de l’Institut Municipal d’Informàtica per 

un import total d'1.271.091,77 euros (IVA inclòs), segons el desglossament següent: 

95.272,69 euros a favor d’Axis Management Consulting SP, SL, amb NIF 

B63722797; 273.345,00 euros a favor d’Innova & Smart Consulting, SL, amb NIF 

B66140427; 154.785,26 euros a favor de Microsistemes, SA, amb NIF A58158122; 

42.215,52 euros a favor d’Essi Projects, SA, amb NIF A61274072; 152.542,62 euros a 

favor d’Everis Spain, SLU, amb NIF B82387770; 237.309,64 euros a favor d’Everis 

Spain, SLU, amb NIF B82387770; 70.663,21 euros a favor d’ICE Consultants Europe, 

SL, amb NIF B62610449; 106.711,76 euros a favor d’Ibermática, SA, amb NIF 

A20038915; 138.246,07 euros a favor de Cast Info, SA, amb NIF A60367570; pels 

serveis duts a terme per les empreses esmentades, atesa la necessitat de regularitzar 

l’obligació de la despesa de l’any 2015 no reconeguda en l’exercici pressupostari que 

li corresponia; AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de les 

despeses per un import total d'1.271.091,77 euros IVA inclòs, segons el 

desglossament següent: 95.272,69 euros a favor d’Axis Management Consulting, SP, 

SL, amb NIF B63722797; 273.345,00 euros a favor d’Innova & Smart Consulting, 

SL, amb NIF B66140427; 154.785,26 euros a favor de Microsistemes, SA, amb NIF 

A58158122; 42.215,52 euros a favor d’Essi Projects, SA, amb NIF A61274072; 

152.542,62 euros a favor d’Everis Spain, SLU, amb NIF B82387770; 237.309,64 

euros a favor d’Everis Spain, SLU, amb NIF B82387770; 70.663,21 euros a favor 

d’ICE Consultants Europe, SL, amb NIF B62610449; 106.711,76 euros a favor 

d’Ibermática, SA, amb NIF A20038915; 138.246,07 euros a favor de Cast Info, SA, 

amb NIF A60367570, amb càrrec a la partida pressupostària i al pressupost que 

s’indiquen en aquest mateix document; NOTIFICAR-HO als interessats. 

 

5.- (OTPB 1/2018) APROVAR el nomenament de les persones següents com a membres del 

Comitè d’Ètica de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 15 del 

Codi ètic i de conducta: Sr. Norbert Bilbeny Garcia, Sra. Dolors Feliu Torrent, Sra. 

Teresa Freixas Sanjuán, Sr. Joan Josep Moreso Mateos i Sr. Robert Rubió Ochoa; 

PREVEURE que, en el cas que es produeixi alguna baixa entre els membres del 

Comitè durant aquest mandat corporatiu, serà coberta per la Sra. Magda Oranich 

Solagran o pel Sr. Antoni Bosch Carrera; SEGUIR els tràmits previstos per fer-ne el 

nomenament. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

6.-  ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de 

Barcelona, com a soci únic de Barcelona Gestió Urbanística, SA, els acords següents: 

Primer.- Designar l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell membre del Consell 

d’Administració de l’esmentada societat, en substitució del Sr. David Martínez 

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

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

en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament la 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, si escau. 
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7.- (18SD0072CO) Primer.- APROVAR el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per executar les obres 

i fer la posterior explotació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada. 

Segon.- FACULTAR la quarta tinenta d’alcaldia, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la 

signatura d'aquest protocol de col·laboració. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

8.- (16PL16409)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres 

activitats a l’àrea del Triangle Sants-Hostafrancs, d’iniciativa municipal, i 

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

l’aprovació inicial, de conformitat amb els informes emesos per part del Departament 

de Serveis Jurídics del Districte de Sants-Montjuïc, de valoració de les al·legacions, 

informes que a l'efecte de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Gràcia 

 

9.- (17PL16458)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la Segona modificació puntual del Pla especial de concreció 

d'usos i d'ordenació volumètrica de l’illa delimitada pels carrers Mare de Déu de La 

Salut, d'Antequera, Escorial, Molist i riera de Can Toda de Barcelona en l’àmbit 

ocupat per les instal·lacions del Club Tennis de La Salut, promogut pel Club Tennis 

de La Salut, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a l'efecte de motivació s’incorpora 

a aquest acord. 

 

10.- (17PL16482)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la reforma de l’Antiga Editorial 

Seguí, situada al carrer de Bonavista, núm. 30, promogut per MIF Plaza SL. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

11.- (17PL16525)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla de millora urbana de la Clota, 

reordenació, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 

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

l'efecte de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

12.- (17PL16500)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana del Subsector 11 del 

PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades, promogut per la Junta de 

Compensació del Subsector 11; amb les modificacions a què fa referència l’informe 

de la Direcció de Serveis de Planejament; i RESOLDRE les al·legacions presentades 

en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe 

de Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, informes que 

a l'efecte de motivació s’incorporen a aquest acord. 
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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 


