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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 28 DE SETEMBRE DE 2018 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 20 de juliol 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.-  APROVAR el Compte general de l’exercici 2017 corresponent a 

l’Ajuntament, als organismes autònoms municipals, a les entitats públiques 

empresarials i a les societats mercantils de capital íntegrament municipal. 

 

2.-  RESTAR ASSABENTAT de l’informe de fiscalització a posterior exercici 

2017 de la Intervenció General. 

 

3.- (02 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a l'exercici de 

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, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en data 20 

de juliol de 2018, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient. APROVAR 

definitivament la modificació per a l'exercici de 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 proposta 

de text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la 

modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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4.- (03 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades a l’aprovació de 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, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell 

Municipal de 20 de juliol de 2018, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient. 

APROVAR definitivament 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. PUBLICAR aquest acord i el 

text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

5.- (F-1806)  AUTORITZAR l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona (IMHAB) per a la formalització de préstecs per un import global màxim de 

20 milions d’euros amb l’Institut Català de Finances, d’acord amb les condicions 

annexes, i destinat a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici de dret de tanteig, 

amb la finalitat de destinar-ho a lloguer social. 

 

6.- (DP-2018-27050)  DESESTIMAR, en els termes que resulten de l’informe de la Direcció de Serveis 

Jurídics de Patrimoni, que s’adjunta a l’efecte de motivació, les al·legacions 

presentades en el tràmit d'informació pública de la incoació de l’expedient de 

desafectació del domini públic de la finca de propietat municipal situada a l’avinguda 

Diagonal, núm. 686, en la qual es troben ubicats el Palau i els jardins de Pedralbes, i 

DECLARAR desafectada del domini públic la finca esmentada, d’acord amb l'article 

20 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals. 

 

7.- (E.07.6037.17) RESOLDRE, en els termes que resulten dels informes de la Direcció de 

Serveis Jurídics de Patrimoni i de la Gerència del Districte d’Horta-Guinardó, que 

s’adjunten a l’efecte de motivació, les al·legacions presentades en el tràmit 

d'informació pública de l’expedient relatiu a l’adscripció de l’ús i constitució d’un dret 

real d’aprofitament de la finca de domini públic situada al carrer de Jorge Manrique, 

14-16 / av. Cardenal Vidal i Barraquer, núm. 37-43, a favor de l’Institut Municipal de 

l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (abans Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona); APROVAR definitivament l’adscripció d’ús i constitució del dret real 

d’aprofitament en els termes i condicions que resulten de l’acord del Plenari del 

Consell Municipal, de 26 de gener de 2018, i FORMALITZAR-HO en document 

administratiu. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

8.-  DESIGNAR l’Im. Sr. Pere Casas Zarzuela representant de l’Ajuntament de 

Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució 

de la Sra. María José Lecha González. 

 

9.- (114/2018 RH) INADMETRE a tràmit la sol·licitud de concessió de la Medalla d'Honor al 

Sofriment en la categoria d'argent al caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb 

núm. de matrícula 16956, atès que, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient, 
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l'acció per sol·licitar l'atorgament de la Medalla d'Honor al Sofriment es troba 

prescrita, ja que els fets pels quals es pretén el reconeixement van succeir l'any 1983, 

tot això d'acord amb l'article 121-20 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, del Codi 

civil de Catalunya i l'article 1964 del Codi civil. 

 

10.- (2018/557)  ATORGAR la Medalla al Mèrit Cívic a Fundació PROA (Proactiva Open 

Arms) per la seva tasca humanitària i la seva implicació en la defensa i protecció dels 

drets humans. 

 

11.- (649/18)  APROVAR les modificacions de les taules retributives municipals 

consistents en l’increment del 0,25% ratificat pel Consell de Ministres de 13 de juliol i 

d’acord amb l’article 18.dos, segon paràgraf, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 

pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, amb efectes des de l’1 de juliol de 

2018, tal com s’annexa. APROVAR les modificacions de les taules retributives 

municipals com a resultat de l’aprovació per part del Plenari Municipal de l’Acord de 

condicions de treball 2017-2020, tal com s’annexa. APROVAR les modificacions de 

la relació de categories professionals que componen la plantilla del personal de 

l’Ajuntament de Barcelona, com a resultat de l’aprovació per part del Plenari 

Municipal de l’Acord de condicions de treball 2017-2020, tal com s’annexa. 

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. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

12.- (18PL16549)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la declaració 

d’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis 

d'edificació, 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; 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 esmentada, de valoració de 

les al·legacions, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a 

aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona 

per a la seva aprovació definitiva. 

 

13.- (18PL16550)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a l'obtenció 

d'habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, 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; 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 esmentada, de valoració de les al·legacions, que 

consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; ACORDAR 

la creació de la comissió de seguiment i avaluació de la implementació de la MPGM 

per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat i l’impuls de 

noves mesures per ampliar l’habitatge assequible de lloguer a Barcelona, i 

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

aprovació definitiva. 
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Districte de Ciutat Vella 

 

14.- (18PL16551)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial urbanístic i de millora 

urbana d'ampliació de la piscina municipal de Sant Sebastià, a Barcelona, promogut 

per l’Institut Barcelona Esports (IBE). 

 

Districte de l’Eixample 

 

15.- (18PL16541)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l'ordenació de l'edifici 

d'habitatges públics situat a la plaça de les Glòries, a l'illa delimitada pels carrers Gran 

Via, plaça de les Glòries, Castillejos i nou vial definit pels Encants, d’iniciativa 

municipal, a proposta de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació; 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 Sarrià - Sant Gervasi 

 

16.- (17PL16503)  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 

especial urbanístic de modificació d'ús de l'equipament privat situat al carrer Escoles 

Pies, 51, promogut per Mediker Spain, SL, atesa la petició formulada pel promotor a 

fi d’introduir esmenes al document, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció 

d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de 

motivació; ADVERTIR els 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; i NOTIFICAR el present acord 

als promotors del pla. 

 

Districte de Gràcia 

 

17.- (18PL16547)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del PGM en sòls de la UA-5 i part de 

la UA-3 de l'MPGM en l'àmbit de l'avinguda de l'Hospital Militar-Farigola, 

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; 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 esmentada, de valoració de les al·legacions, que 

consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord, i 

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

aprovació definitiva. 
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18.- (18PL16555)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

docent situat a l'avinguda Vallcarca, 200-222, al districte de Gràcia, d’iniciativa 

municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

19.- (18PL16559)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana a l'àmbit situat al carrer Farigola, 

núm. 21-25 i núm. 34-40, 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 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 esmentada, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 

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

 

20.- (17PL16470)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità al barri de 

Vallcarca en l'àmbit situat a l'entorn de l'avinguda i el viaducte de Vallcarca, i els 

carrers de Gustavo A. Bécquer i Farigola, 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; 

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

l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la 

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

 

Districte de Sant Martí 

 

21.- (98g41)  DESESTIMAR la sol·licitud formulada el 23 d’abril de 2018 pel Sr. Rafael 

de Gispert i Boix, en nom i representació de la societat mercantil Espais Catalunya 

Inversions Immobiliàries, SLU “en liquidació”, de substitució de la garantia 

complementària d’1.000.000,00 euros que Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, 

SL, va constituir el 21 de març de 2013, per una caució equivalent a l’import de 

201.537,26 euros; pel motiu de garantir el compliment de les obligacions de l’article 

16 del plec de clàusules economicoadministratives particulars del contracte de 14 de 

maig de 2001 de concessió de l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de 

la UA13 del PERI “Diagonal-Poblenou”, que va ser adjudicat a Espais Catalunya 

Inversions Immobiliàries, SL, d’acord i pels motius que figuren als informes de 30 de 

maig de 2018 de la Direcció dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament, de 23 de juliol de 

2018 de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística i de 23 de juliol de 2018 de la 

Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme, i que, a l’efecte de 

motivació, s’incorporen a l’expedient. 

 

c) Proposicions 
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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 


