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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 20 DE JULIOL DE 2018 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d’ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

1.-  Conclusions de la Comissió no Permanent d’Estudi per avaluar la situació 

econòmica actual de Barcelona. 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d’acord 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (DPPF-02 OOFF2018) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici del 2018 i 

successius de les ordenances fiscals següents: núm. 3.1. Taxes per serveis generals, 

núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació 

d'altres serveis, núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via 

pública, núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts 

ornamentals, segons propostes de text que consten a l’expedient; SOTMETRE les 

ordenances fiscals esmentades a informació pública per un termini de trenta dies 

hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que estimin oportunes; i TENIR per aprovada definitivament la 

modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

3.- (DPPF-03 OOFF2018) APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal 3.17. Taxes per la utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de 

transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs, per a l’exercici 2018 i 

successius, segons proposta d’ordenança fiscal que consta a l’expedient; SOTMETRE 

l’ordenança fiscal esmentada a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 

comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, 

dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions 

que estimin oportunes; i TENIR per aprovada definitivament la modificació de 

l’ordenança fiscal en el supòsit que no es presentin reclamacions. 
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4.- (E.04.6006.17) RESOLDRE les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit 

Popular de Catalunya, pels motius que resulten dels informes del Consorci d’Educació 

de Barcelona, i dels Serveis Jurídics de Patrimoni, que s’adjunten a l’efecte de 

motivació, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, de 23 de febrer de 2018, 

que aprovava inicialment la constitució d’un dret de superfície sobre la finca 

municipal ubicada al carrer Numància, 153-161, per a la construcció i gestió del CEIP 

Anglesola; APROVAR definitivament el dret de superfície i FORMALITZAR-LO, 

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. 

 

5.- (E.03.6046.16) APROVAR la modificació del 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 signat el 

27 de desembre de 2016; MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern de 29 de 

desembre de 2016, ratificat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de gener 

de 2017, relatiu a les condicions d’adquisició de la finca registral 4169 del Registre de 

la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, d’acord amb la petició de la Generalitat de 

Catalunya, en el sentit derivat de la mateixa modificació del conveni, que admet 

l’adquisició d’aquesta finca amb la càrrega que la grava, i la Generalitat assumeix el 

manteniment dels costos econòmics, així com el resultat del plet interposat per al seu 

futur alliberament, amb total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

6.-  APROVAR les modificacions de les taules retributives municipals 

consistents en l’increment de l’1,5% d’acord amb l’article 18. Dos, primer paràgraf, 

de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, 

amb efectes d’1 de gener de 2018, tal com s’annexa; AUTORITZAR les entitats del 

sector públic municipal a qui no resulti d’aplicació les vigents taules retributives de 

l’Ajuntament de Barcelona a incrementar les retribucions del personal d’acord amb la 

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018; 

PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal 

i, de forma resumida, al Butlletí Oficial de la Província. 

 

7.-  APROVAR l'Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral 

de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2017-2020, i l'Acord de condicions de 

treball específiques del personal funcionari de la Guàrdia Urbana i del Servei de 

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, subscrits pels representants de la 

corporació i les organitzacions sindicals Unió General de Treballadors (UGT), 

Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO) i el Sindicat d’Agents de 

Policia Local (SAPOL), així com l'annex de condicions específiques de personal 

laboral subscrit en la mateixa data pels representants de la corporació i les 

organitzacions sindicals Unió General de Treballadors (UGT) i Confederació Sindical 

de Comissions Obreres (CCOO); AMPLIAR el termini per a l’elaboració i negociació 

de la relació de llocs de treball fins al 30 de novembre de 2018, de conformitat amb 

l’acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de 

Barcelona per al període 2017-2020. 
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8.- (2018/362)  ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a Oriol Bohigas i 

Guardiola per ser un personatge decisiu mitjançant la gestió pública i l’activitat 

privada en la configuració de la Barcelona actual en l’àmbit arquitectònic i cultural. 

 

9.- (2018/363)  ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a Josep Fontana i 

Lázaro per ser un ciutadà compromès amb Barcelona, militant per la justícia i rebel 

contra la injustícia al món, qualitats consubstancials al seu ofici d’historiador. 

 

10.- (2018/336)  ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2018 a les ciutadanes, 

ciutadans i entitats que proposa el Consell Plenari i els respectius consells de districte, 

d’acord amb la relació que s’adjunta en el document annex, com a mereixedors 

d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han 

contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, les virtuts i els valors 

cívics. 

 

11.- (91/2018 RH) ATORGAR la Medalla d'Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 

que figuren a les relacions adjuntes, en les categories d'argent i bronze, per haver 

prestat serveis sense interrupció durant 35 o 25 anys, respectivament, sense cap nota 

desfavorable als seus expedients personals. La concessió de la Medalla d'Argent 

produeix els beneficis establerts a l'article 5 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. 

 

12.- (110/2018 RH) ATORGAR la Medalla d'Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 

que figuren a les relacions adjuntes, en la categoria d'argent i bronze, per a la 

realització de serveis rellevants o de contrastada eficàcia, d'acord amb el que disposa 

l'article 4 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. La concessió 

de la Medalla d'Argent produeix els beneficis establerts a l'article 5 del reglament 

esmentat. 

 

13.- (111/2018 RH) ATORGAR les medalles d’honor al mèrit en la categoria d’argent, així com 

les plaques de reconeixement, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos 

de la Guàrdia Urbana que figuren a la relació adjunta, segons 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, de 17 de setembre de 1976, en 

reconeixement de les seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana 

d’aquesta ciutat. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

14.- (20190001)  INICIAR l’expedient per a la contractació del servei de recollida de residus 

municipals i neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-27), amb mesures 

de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18000780, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 

total de licitació de 2.456.595.293,44 euros, IVA inclòs, i amb un valor estimat del 

contracte de 3.254.020.934,38 €. La distribució per als lots del pressupost total de 

licitació és la següent: - LOT núm. 1, zona centre, per un import de 930.710.626,48 

euros, IVA inclòs; - LOT núm. 2, zona oest, per un import de 568.743.360,56 euros, 

IVA inclòs; - LOT núm. 3, zona nord, per un import de 415.418.645,44 euros, IVA 
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inclòs; - LOT núm. 4, zona est i neteja de platges, per un import de 541.722.660,96 

euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR la 

quantitat esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en 

aquest mateix document amb el desglossament següent: pressupost net, 

2.233.268.448,58 euros; tipus impositiu del 10 % d’IVA, i import de l’IVA de 

223.326.844,86 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s, atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà 

l’exercici següent a la seva autorització. ENCARREGAR als òrgans que tot seguit 

s’enumeren l’adopció dels actes assenyalats en cada cas per a l’execució del contracte 

esmentat: 

a) A la Comissió de Govern: - La incoació dels expedients relatius a l’exercici de les 

prerrogatives assenyalades a l’article 190 de la Llei 9/2017 de contractes del sector 

públic (LCSP). - L’aprovació de les modificacions del contracte previstes al PCAP 

quan no comportin despesa o aquesta sigui igual o inferior a 15.000.000,00 d’euros. - 

Acordar la suspensió temporal del contracte. - Aprovar el pagament directe a 

subcontractistes en els casos previstos pel PCAP. b) A la Gerència de l’àmbit material 

del contracte: - La resolució d’incidències sorgides durant l’execució del contracte, 

prevista per l’article 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 

el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques. - 

L’aprovació de la liquidació del contracte amb saldo favorable al contractista si aquest 

és conseqüència de l’aplicació de l’article 309.1 de la LCSP. - La rectificació, de 

conformitat amb la normativa aplicable de procediment administratiu, d’errors 

materials, de fet o aritmètics, existents a la documentació del contracte i als actes que 

es dictin per a la seva adjudicació, execució i liquidació. 

 

15.- (18PL16533)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial d'ordenació dels establiments 

comercials destinats a la venda d'articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona, 

d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 

inicialment, 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 la Direcció de Serveis de 

Planejament, de valoració de les al·legacions, informes que consten a l’expedient i, a 

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

 

16.- (17PL16462)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació de les normes urbanístiques del PGM que 

regulen els aparcaments al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa municipal; amb 

les modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què fan referència els 

informes 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 

consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord, i 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 
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Districte de l’Eixample 

 

17.- (17PL16453)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

activitats al barri de Sant Antoni, districte de l'Eixample, d’iniciativa municipal; amb 

les modificacions respecte al document aprovat inicialment, 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 la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 

al·legacions, informes que consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 

s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

18.- (18PL16557)  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 al passeig de la Zona Franca, número 96, del 

barri de la Marina de Port, d’iniciativa municipal, a proposta del Consorci d’Educació 

de Barcelona. 

 

19.- (18PL16531)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

l’ordenació del nou equipament situat a l’illa dels jardins de Can Ferrero i Cal Sèbio, 

al districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte 

al document aprovat inicialment, 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 Sarrià - Sant Gervasi 

 

20.- (18PL16552)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l'equipament 

assistencial situat al carrer Císter, 20-22, i 20I, del districte de Sarrià - Sant Gervasi, 

d’iniciativa municipal; i RESOLDRE l’al·legació presentada 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, informe que consta a l’expedient i, a 

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

 

Districte de Sant Martí 

 

21.- (17PL16522)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la determinació dels paràmetres 

edificatoris del front consolidat del carrer Pujades,150-152, cantonada carrer Roc 

Boronat, 57-59-61, promogut per BALEC Projectes Immobiliaris, SL. 

 

c) Proposicions 



Ref.: CP 13/18 

V. 10/ 7/ 2018 

H. 10: 16 

7  

 
 

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 


