
11 Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

Ref.: CM 16/18 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinaria de 23 de novembre de 2018. 

A) Aprovació de !'acta de la sessió ordinaria de 26 d'octubre de 2018. 

C) Part Decisoria 1 Executiva 

a) Ratificacions 

COMISSIÓ DE PRESIDENCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 1 SEGURETAT 1 PREVENCIÓ 

2.- (18-0R000006-7) RATIFICAR els Decrets de I'Aicaldia, de 29 de juny (81/D/2018-1621) i de 26 de julio! 
(81/D/2018-1976), que aproven les modificacions del dimensionament de llocs de treball, de conformitat 
amb l'autorització conferida a I'Aicaldia per acord del Plenari del Consell Municipal, de 22 de desembre de 
2017, en relació al periode transitori establert per a la confecció de la relació de llocs de treball. 
MANTEN IR en els trasllats la forma d'ocupació deis titulars als respectius llocs de treball. 

b) Propostes d'acord 

COMISSIÓ D'ECONOMIA 1 HISENDA 

3.- (DPPF-04 OOFF2018) APROVAR provisionalment la modificació pera l'exercici de 2018 i successius de 
les Ordenances fiscals següents: núm. 1.1 reguladora de l'lmpost sobre Béns lmmobles; núm. 3.1 O Taxes 
per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.13. laxes per 
serveis culturals, segons propostes de text que consten a l'expedient; 80TMETRE les esmentades 
Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies habils, comptadors des de l'endema 
de la seva publicació al Butlleti Oficial de la Provincia, dins deis 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 supósit que no es presentin reclamacions. 

4.- (EM 2018-11/13) RATIFICAR l'acord de la Junta General d'Accionistes de la societat Barcelona 
d'Aparcaments Municipals, 8A (BAM8A), en sessió de 20 de setembre de 2018, d'ampliació del seu 
objecte social i la consegüent modificació de l'article segon deis estatuts socials, incorporan! l'activitat de 
gestor de carrega deis sistema per la recarrega de vehicles eléctrics. 80TMETRE-LA a informació pública 
l'acord i la modificació deis estatuts per un termini de trenta dies, d'acord amb els articles 212.5 i 201 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals; i en cas de no presentar-s'hi al ·legacions, TEN IR-LA 
per aprovada definitivament; i publicar el text integre definitiu en el BOP i en la Gaseta Municipal. 
FACULTAR indistintament, al President, 8ecretari i Vicesecretaria del Consell d'Administració de 
Barcelona d'Aparcaments Municipals, 8A (BAM8A) per a que qualsevol d'ells pugui realitzar els acles, 
negocis jurídics, si escau, deis anteriors acords al Registre Mercantil. 



COMISSIÓ DE PRESIDENCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 1 SEGURETAT 1 PREVENCIÓ 

5.- ADOPTAR, en l'exercici de les competéncies reservades a I'Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de 
Barcelona Activa, SA, els següents acords: Primer.- Nomenar el Sr. José Luís Gómez Fernández membre 
del Consell d'Administració de la Societat.- Establir que el termini de designació del conseller que es 
nomena sera l'establert en· els respectius Estatuts, sense perjudici de la renovació que fos procedent en el 
canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el Presiden! i el Secretari del Consell 
d'Administració per comparéixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com 
també per complir els tramits 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 póstum, a la Sra. Montserrat 
Caballé i Folch per la seva destacada trajectória com a soprano i intérpret virtuosa de la música i de 
l'ópera, 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 Mérit Esportiu al Club Natació Kallípolis -que enguany celebra el 
seu 50é aniversari- en reconeixement de l'específic paper dut a terme en l'esport de la ciutat de Barcelona 
i, en especial, en el foment de la practica esportiva de la dona. 

8.- (172/2018 DSAJ) DESESTIMAR el recurs de reposició presenta! el19 de juny de 2018, per l'agent de la 
Guardia 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 s.ofriment en la categoría 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 categoría d'argent, 
ateses les consideracions que figuren a !'informe de la Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic de la 
Gerencia de Seguretat i Prevenció, de 26 de juliol de 2018. 

9.- (20180105) APROVAR l'expedient núm. 20180105 de reconeixement de crédit per un import d'11.025,76 
euros, IVA inclós, atesa la necessitat de regularitzar despeses ocasionades pel subministrament de gas a 
favor de !'empresa Gas Natural Servicios SDG SA, amb NIF núm. A08431090 realitzades duran! 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 inclós, amb carrec al pressupost i partida 
indicades en aquest document a favor de !'empresa Gas Natural Servicios SDG SA, amb NIF núm. 
A08431090. NOTIFICAR aquesta resolució a l'interessat peral seu coneixement. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

Districte de I'Eixample 

10.- (18PL 16539) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
la Modificació Puntual del Pla Especial Urbanístic d'ordenació del subsól del Mercal de Sant Antoni, 
d'iniciativa municipal a instancia de l'lnstitut Municipal de Mercats, amb les modificacions, respecte al 
document aprovat inicialment, a qué fa referencia !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 
RESOLDRE les al·legacions presentades en el tramit d'informació pública de l'aprovació inicial, de 
conformitat amb !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, 
informes que coosten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord. 
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11.- (17PL 16455) 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 sóls d'equipament en l'ambjt 
del District~ de I'Eixample, d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referencia !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tramit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb 
!'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten 
a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord. 

12.- · (18PL 16571) 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 S.L.U.; amb les modificacions a. que fa referencia 
!'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-Montju'ic 

13.- (18PL 16579) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana pera la regulació de la instal·lació d'ascensors exteriors als edificis d'habitatge, al 
barri de La Marina del Port, d'iniciativa municipal; amb les modificacions a que fa referencia !'informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest 
acord. 

Districte d'Horta-Guinardó 

15.- (18PL 16546) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana pera l'ajust de les condicions d'edificació de la parcel·la situada al carrer Marqués 
de Foronda 29-31-33, al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, promogut perla Sra. Elisa Rodríguez 
Steckelbach; amb les modificacions a que fa referencia !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament 
i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tramit d'informació pública de l'aprovació inicial, de 
conformitat amb !'informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; 
informes que consten a l'e~pedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord. 

Districte de Sant Andreu 

16.- (18PL 16583) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana pera l'adequació de sistemes urbanístics per a !'obertura del carrer Josep Estivill, 
al barri de la Sagrera, d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referencia !'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.- (17PL 16517) 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 edificatóries del front situat a la confluencia del 
carrer Llull amb el carrer llacuna (carrer Llull 147-159 i Llacuna 39-47), promogut per Arofish SL i 
RESOLDRE l'al·legació presentada en el tramit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat 
amb !'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. 
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e) Proposicions 

D) Part d'impuls i control 

a) Proposicions 1 Declaracions de Grup 

Es fa constar que les .Proposicions 1 Dec/aracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
natura/esa d'acte d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics eom a acle 
administratiu resolutori. 

Del Grup Municipal Demócrata: 

1.- (M1519/10066) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern de la ciutat creí un grup de treball 
amb els ve'ins afectats pel desplegament de les fases 4 i 5 de la NXB, on hi hagi representades toles les 
plataformes i iniciatives ve'inals (Salvem el41 a I'Eixample, Salvem el91 a Sants i I'Eixample, AVV del Clot 
pel192, el Change.org de Les Corts pel54 i H10, entre d'altres) i és faci un veritable procés participatiu, on 
s'estudi'i quines són les mesures correctores adients per restablir els serveis que oferien les diferents línies 
afectades en atenció a les necessitats reals deis ve'ins de Barcelona. 

Del Grup Municipal Cs: 

2.- (M1519/10054) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal en coordinació ambles 
administracions de la Generalitat 1 de I'Estat destini recursos, en el marc de les seves competéilcies, a la 
dotació d'acompanyament i formació perdonar suport als menors que sobreviuen en condicions precaries 
als carrers de Barcelona, i faciliti l'ampliació d'espais residencials. 

Del Grup Municipal ERC: 

3.- (M1519/10063) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal es reuneixi amb les 
treballadores de la teleassisténcia per resoldre !'actual situació de precarietat laboral que pateixen, amb 
l'objectiu de millorar les seves condicions laborals i evitar que aquesta situació afecti a les persones 
usuaries del servei. 

Del Grup Municipal del PSC: 

4.- (M1519/10060) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. La creació d'una comissió integrada per tots els 
grups municipals amb la finalitat d'impulsar un pacte institucional, polític i ciutada per al 22@ que reculli i 
sintetitzi els diferents treballs de reflexió, en especial els duts a terme per la Comissió Ampliada 22@ i les 
aportacions i el debat produ'íts al sí de la Comissió no permanent d'estudi sobre les diferents solucions 
urbanístiques i normatives en matéria d'habitatge. 2. Que el Govern municipal no tiri endavant accions que 
comprometin el futur del 22@ sense comptar amb els acords que s'assoleixin en el marc de l'esmentada 
comissió. 

Del Grup Municipal del PP: 

5.- (M1519/10047) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar als Governs Municipal i de la Generalitat a 
la signatura d'un nou Conveni marc de coordinació i col·laboració en materia de seguretat pública i policia 
a Barcelona, i alhora promoure un increment d'efectius deis Mossos d'Esquadra i del cos de la Guardia 
Urbana, tot plegat imprescindible per garantir la seguretat ciutadana i el civisme a Barcelona, T ambé al 
transport públic. 
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Del Grup Municipal de la CUP: 

6.- (M1519/10052) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que I'Ajuntament de Barcelona faci un informe 
sobre les derivacions que s'han realitzat a la Fundació Pro Vida amb les explicacions pertinents de com és 
que aixó ha succe'it així com posi els mecanismes necessaris per deixar de derivar dones en aquesta 
Fundació de manera immediata. 

E) Mocions 

M1.- PRENDRE CONEIXEMENT, amb efectes des del 22 de novembre de 2018, de la renúncia al carrec del 
Regidor d'aquest Ajuntament presentada per l'lm. Sr. Alfred Bosch i Pascual, i trametre certificació del 
present acord a la Junta Electoral Central als efectes d'atribució de l'esmentada vacan! al candidat que 
correspongui de la llista electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

M2.- DESIGNAR l'lm. Sr. Jordi Coronas i Martorell representan! de I'Ajuntament de Barcelona al Consell 
Metropolita de I'Área Metropolitana de Barcelona en substitució de l'lm. Sr. Alfred Bosch i Pascual. 

F) Declaracions lnstitucionals 

Dl1.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: PRIMER.- Rebutjar rotundament les 
peticions de presó que demana la Fiscalía i Advocacia de I'Estat als nostres representants polítics i socials 
'per haver permés el referéndum de 1'1 d'octubre de 2017. SEGON.- Exigir la retirada de les acusacions 
relatives a uns fels inexistents i d'un relat inventa! que té com a únic objectiu el castig i l'escarment. 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a I'Es!q! espanyol i la manipulació de la realitat, 
per crear un relat que es basa en la violencia que no va existir mai en tots els acles i manifestacions 
cíviques i pacifiques deis catalans. QUART.- Exigir la !liberta! immediata i incondicional deis presos i 
preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. CINQUE.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i 
aquelles que avui pateixen la repressió per part de I'Estat, i a lotes les famílies, amics i amigues deis 
presos i preses polítics i persones exiliades. SISE.- Donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris ·del Congrés deis 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a !'Oficina de I'Ait Comissionat de I'ONU per als 
Drets Humans (ACNUDH). També a I'ACM i a I'AMI. 

Dl2.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer. I'Ajuntament de Barcelona 
man_ifesta el rebuig i la condemna a qualsevol forma de violencia masclista que s'exerceix diariament 
contra moltes dones i que representa una greu vulneració deis drets humans fonamentals. Segoñ. 
Encoratjar a tota la societat a mostrar una tolerancia zero envers qualsevol manifestació de violencia. 
Tercer. Vetllar pel compliment deis protocols d'atenció a les dones víctimes de violencia masclista i 
treballar de manera coordinada amb .tots els agents implicats i les entítats de dones. Quart. Impulsar 
campanyes de sensíbílitzacíó, de prevenció i d'informacíó a tota la ciutadania, de forma especial als 
centres d'educació, per arribar especialment a !'adolescencia i joventut del munícípí. Cinqué. Comunicar 
aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya. 

Dl3.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona s'uneix a la petició per iniciar els tramits 
perqué la UNESCO reconegui el feminisme com a Patrimoni Culturallmmaterial de la Humanitat i fa arribar 
aquesta Declaració institucional al Parlament, la Generalitat de Catalunya, al Congrés deis Diputats i al 
Govern. 
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014.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: - Mostrar el suport i solidaritat amb 
tates i tots els imputats d'Andalusia per defensar drets laborals i polítics. - Denunciar públicament la 
flagrant violació de drets humans i sindicals que pretenen castigar la dissidencia i la crítica política a 
Andalusia i a la resta de I'Estat espanyol. - Exigir a les autorilats de I'Estal espanyol el cessamenl de la · 
persecució judicial i policial contra el portaveu del SAT, Osear Reina, i la resta de militants d'aquest 
sindical. -Fer arribar aquests acords al Sindical Andalús deis Treballadors, el Parlament de Catalunya, el 
Congrés de I'Eslat i el Govern de I'Estat. 

015.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: PRIMER.- L'Ajuntament de 
Barcelona expressa la seva satisfacció perla modificació per unanimitat el passat dia 21 de novembre, de 
la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, del Regim Electoral General, que suprimeix del seu article tercer les 
limitacions al dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de salut mental quan 
així s'havia establert per sentencia judicial, i restaura el d[et de vot de tates aquelles persones que per 
motiu de discapacitat s'havien vist privades del mateix. SEGON.- L'Ajuntament de Barcelona expressa el 
seu compromís amb tates les persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemes de salut 
mental, persones amb discapacitat auditiva, persones amb discapacitat fisica i persones amb discapacitat 
visual, per tal de ter efectiu el dret de vot actiu, conscient, lliure i voluntari, proveint deis mitjans de suport 
necessaris per comunicar-lo i ex~rcir-ho, d'acord ambles accions que es valen endegar des de I'IMPD en 
motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i per tal de fer efectives en les properes 
eleccions, desplegant aixi l'acord del punt 2 de la Proposició aprovada en Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports de 13 de mar9 de 2018, en la que s'estableix que I'Ajuntament incloura, en les seves 
campanyes informatives relatives a les diferents conteses electorals, la informació relativa al dret de 
sufragi actiu de les persones amb Oiscapacitat intel·lectual tot promovent la no discriminació per aquest 
motiu i instan! a la Generalitat de Catalunya a que també ho faci extensible. TERCER.- L'Ajuntament de 
Barcelona expressa el seu compromís amb les entitats del sector de la discapacitat per treballar 
conjuntament amb l'lnstitut Municipal de Persones amb Discapacitat, els mecanismes i mitjans de suport 
necessaris per garantir el drel de vol i 1' accessibililal del procés electoral per a lotes les persones amb 
discapacilat, d'acord amb els punts 3 (tant de la Declaració de 17 de gener de 2017, com de la Declaració 
Institucional de 23 de mar9 de 2018) posan! tots els miljans per a 1' accessibilitat de tot el material 
electoral, les meses (així com el Manual d'lnstruccions de les Meses) i les paperetes, així com vetllar pera 
l'assisténcia adequada que faciliti l'exercici del vot amb les decl~uacions institucionals de 2017 i 2018 
relacionades a l'apartal expositiu. QUART.- L'Ajuntament de Barcelona dona trasllal d'aquesta declaració 
institucional a !'Oficina del Cens Electoral, a la Junta Electoral Central, a la Generalitat de Catalunya i als 
Partits Polítics amb representació parlamentaria .. 

ELSECRETARIGENERAL 
Jordi Cases i Paliares 
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