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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 23 DE NOVEMBRE DE 2018 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d’ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

1.-  Informe de seguiment 2017-2018 de la mesura de govern: Millora del sistema 

per a l’abordatge integral de les violències masclistes. 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (18-OR000006-7) RATIFICAR els decrets de l'Alcaldia, de 29 de juny (S1/D/2018-1621) i de 26 de 

juliol (S1/D/2018-1976), que aproven les modificacions del dimensionament de llocs 

de treball, de conformitat amb l'autorització conferida a l'Alcaldia per acord del 

Plenari del Consell Municipal, de 22 de desembre de 2017, en relació amb el període 

transitori establert per a la confecció de la relació de llocs de treball. MANTENIR en 

els trasllats la forma d'ocupació dels titulars als respectius llocs de treball. 

 

b) Propostes d’acord 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

3.- (DPPF-04 OOFF2018) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2018 i 

successius de les ordenances fiscals següents: núm. 1.1, reguladora de l’impost sobre 

béns immobles; núm. 3.10, taxes per utilització privativa del domini públic municipal 

i la prestació d’altres serveis; núm. 3.13, taxes per serveis culturals, 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 dels 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. 
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4.- (EM 2018-11/13)  RATIFICAR l’acord de la Junta General d’Accionistes de la societat 

Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), en sessió de 20 de setembre de 

2018, d’ampliació del seu objecte social i la consegüent modificació de l’article segon 

dels estatuts socials, incorporant l’activitat de gestor de càrrega del sistema per a la 

recàrrega de vehicles elèctrics. SOTMETRE-LA a informació pública l’acord i la 

modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 

201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i en cas de no presentar-

s’hi al·legacions, TENIR-LA per aprovada definitivament, i publicar el text íntegre 

definitiu al BOP i a la Gaseta Municipal. FACULTAR indistintament el president, el 

secretari i la vicesecretària del Consell d’Administració de Barcelona d’Aparcaments 

Municipals, SA (BAMSA) perquè qualsevol d’ells pugui realitzar els actes, negocis 

jurídics, si escau, dels anteriors acords al Registre Mercantil. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

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

Barcelona, com a soci únic de Barcelona Activa, SA, els acords següents: Primer.- 

NOMENAR el Sr. José Luís Gómez Fernández membre del Consell d’Administració 

de la Societat. Segon.- ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es 

nomena serà l’establert en els respectius Estatuts, 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. 

 

6.- (2018/624)  ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, a títol pòstum, a la 

Sra. Montserrat Caballé i Folch per la seva destacada trajectòria com a soprano i 

intèrpret virtuosa de la música i de l’òpera, per la seva vinculació amb la ciutat de 

Barcelona i per la seva condició d’ambaixadora cultural internacional. 

 

7.- (20180181)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Club Natació Kallípolis —

que enguany celebra el seu 50è aniversari— en reconeixement del paper específic dut 

a terme en l’esport de la ciutat de Barcelona i, en especial, en el foment de la pràctica 

esportiva de la dona. 

 

8.- (172/2018 DSAJ) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat el 19 de juny de 2018, per l’agent 

de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 28.028, contra la 

desestimació per silenci administratiu de la seva sol·licitud de medalla d’honor al 

sofriment en la categoria d’Or, de 13 de juliol de 2017, i contra l’acord del Plenari del 

Consell Municipal, en sessió de 27 d’abril de 2018, que va desestimar la seva 

sol·licitud, de 26 de setembre de 2017, de medalla d’honor al sofriment en la categoria 

d’Argent, ateses les consideracions que figuren a l’informe de la Direcció de Serveis 

d’Assessorament Jurídic de la Gerència de Seguretat i Prevenció, de 26 de juliol de 

2018. 
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9.- (20180105)  APROVAR l’expedient núm. 20180105 de reconeixement de crèdit per un 

import d'11.025,76 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar despeses 

ocasionades pel subministrament de gas a favor de l’empresa Gas Natural Servicios 

SDG SA, amb NIF núm. A08431090, realitzades durant els anys 2011 i 2012 i no 

reconegudes en els exercicis que els corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i 

OBLIGAR la despesa per import d'11.025,76 euros, IVA inclòs, amb càrrec al 

pressupost i partida indicades en aquest document a favor de l’empresa Gas Natural 

Servicios SDG SA, amb NIF núm. A08431090. NOTIFICAR aquesta resolució a 

l’interessat per al seu coneixement. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l’Eixample 

 

10.- (18PL16539)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació 

del subsol del Mercat de Sant Antoni, d’iniciativa municipal a instància de l’Institut 

Municipal de Mercats, 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; uns informes que consten a l’expedient i 

a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

11.- (17PL16455)  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 diversos sòls d'equipament en l'àmbit del 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; uns informes que consten a l’expedient i 

a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

12.- (18PL16571)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial integral d'ordenació municipal i rehabilitació 

de la Casa Oller, situada a la Gran Via de les Corts Catalanes 658, promogut per IRE 

RE GRAN VIA, SLU; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

13.- (18PL16579)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la regulació de la instal·lació 

d'ascensors exteriors als edificis d'habitatge, al barri de la Marina de Port, 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 efectes de motivació s’incorpora 

a aquest acord. 
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Districte de Gràcia 

 

14.- (14PL16179)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit afectat 

per la prolongació de la rambla del Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa 

municipal, amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes 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 citada Direcció de 

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

efectes 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 d'Horta-Guinardó 

 

15.- (18PL16546)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l'ajust de les condicions 

d'edificació de la parcel·la situada al carrer del Marquès de Foronda, 29-31-33, al 

districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, promogut per la Sra. Elisa Rodríguez 

Steckelbach; 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 la citada 

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

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

 

Districte de Sant Andreu 

 

16.- (18PL16583)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l'adequació de sistemes 

urbanístics per a l'obertura del carrer de Josep Estivill, al barri de la Sagrera, 

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 efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

17.- (17PL16517)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la regulació i condicions 

edificatòries del front situat a la confluència del carrer de Llull amb el carrer de la 

Llacuna (carrer Llull, 147-159, i Llacuna, 39-47), promogut per Arofish, SL, 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, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord. 

 

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 


