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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
SESSIÓ DE 21 DE DESEMBRE 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.
2.

La salut a Barcelona 2017.
Aportacions de la Comissió no permanent d’estudi sobre les solucions
urbanístiques i normatives en matèria d’habitatge.

C) Part decisòria/executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a l’any

3.
2017.
4. (F-1808)

AUTORITZAR Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) a formalitzar
un préstec col·lectiu a llarg termini pel sistema crowdlending per un import màxim de
300.000,00 euros, d’acord amb les condicions annexes, i destinat a la instal·lació de
dues plaques fotovoltaiques en dos edificis municipals de Ciutat Vella i Nou Barris,
respectivament.

5. (2018/610)

APROVAR l’expedient 2018/610 de reconeixement de crèdit per un import
de 60.902,04 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de
l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb CIF Q0867012G, i no reconegudes en
l’exercici que els corresponia. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER
l’obligació de la despesa per un import de 60.902,04 euros, amb càrrec al pressupost i
a la partida indicats en aquest mateix document, a favor de l’Autoritat Portuària de
Barcelona amb CIF Q0867012G.
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6. (EM 2018-12/15)
PRENDRE NOTA dels acords de la Junta General ordinària i extraordinària de
la societat Fira 2000, SA, de 29 de juny de 2018, relatius a la reducció de capital
social, per import de 92.054.297,66 euros, mitjançant l’amortització i l’anul·lació
consegüent d’accions, de les quals 36.728 accions, de 601,01 euros de valor nominal
cadascuna, de la 575.480 a la 585.585, de la 632.461 a la 645.771 i de la 676.611 a la
689.921 corresponen a l’Ajuntament de Barcelona, així com la renumeració
consegüent de les accions resultants, de manera que es reassignen a l’Ajuntament de
Barcelona 133.213 accions de 601,01 euros de valor nominal cadascuna, dels números
76.199 a 209.411, ambdues inclusivament. AUTORITZAR la modificació de l’article
6 dels estatuts de Fira 2000, SA, relatiu al capital social, per adequar-lo a l’import
resultant de les operacions aprovades. FACULTAR el o la representant de
l’Ajuntament de Barcelona en la Junta General d’accionistes de Fira 2000, SA per tal
que pugui efectuar totes les actuacions encaminades a fer que aquest acord tingui una
efectivitat plena.
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
7. (20180464)

DONAR conformitat al “Plec de condicions per a la selecció d’un soci privat
per transformar Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (“HMB”) en una societat
d’economia mixta” (“Plec de condicions”) i els seus annexes, en els quals apareixen:
la modificació dels Estatuts de l’HMB; el contracte per a la gestió de la construcció i
promoció dels sòls d’HMB; el contracte per a la gestió del parc d’habitatges de
lloguer, i el pacte d’accionistes. FACULTAR la societat HMB per licitar i adjudicar el
contracte per a la selecció del soci privat, d’acord amb el “Plec de condicions”, i
donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal. DONAR conformitat a la
modificació dels Estatuts d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, que apareix com a
annex a aquest acord i que haurà d’aprovar la Junta d’accionistes d’HMB, que té com
objecte l’ampliació de capital i les altres adaptacions necessàries per incorporar un
soci privat, com a conseqüència del procés de selecció definit en el “Plec de
condicions”; així mateix, es precisa que la Junta d’accionistes podrà esmenar
qualsevol defecte no substancial que se susciti en la tramitació de la inscripció de la
modificació en el Registre Mercantil. DONAR conformitat a l’ampliació del capital
d’HMB que haurà d’acordar la seva Junta d’accionistes, per un import màxim de
23.940.000 euros, d’acord amb el que preveu el “Plec de condicions”. FACULTAR el
primer tinent d’Alcaldia per adoptar les resolucions necessàries i per subscriure tots
els documents necessaris per concretar i executar d’una forma més adequada aquest
acord. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a HMB.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
SEGURETAT I PREVENCIÓ

8.
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ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de
Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords
següents: Primer. Nomenar l’Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell membre del Consell
d’Administració de la societat esmentada, en substitució del Sr. Alfred Bosch i
Pascual. 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 sigui procedent
en el canvi de mandat consistorial. Tercer. Facultar, indistintament, el president i el
secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant d’un notari i elevar a
escriptura pública el nomenament anterior, i també per complir els tràmits necessaris
per inscriure’l en el Registre Mercantil i corregir-ne els errors materials en cas que
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sigui necessari.
9.

DESIGNAR la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés com a representant de
l’Ajuntament de Barcelona en el Ple del Consorci de la Zona Franca, en substitució
del Sr. Alfred Bosch i Pascual.

10. (20180268)

ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Joaquim Maria Puyal i
Ortiga en reconeixement de les tasques dutes a terme, durant més de 40 anys, com a
pioner de les retransmissions de futbol en català, pel seu paper de referència cultural,
per la seva capacitat de treball en equip i de mestre de periodistes, i per la seva
contribució a la promoció de l’esport en general en fomentar l’ètica de l’esport des de
les seves narracions esportives.

11. (2018/667)

ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Assumpció
Malagarriga Rovira per la seva tasca en la difusió del coneixement i l’educació
musical de la ciutat, amb la qual ha contribuït a incrementar el prestigi internacional
de la ciutat com a capital cultural i educativa.

12. (2018/668)

ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Jorge Herralde Grau pel
seu paper decisiu a l’hora de fer de Barcelona una de les capitals editorials del món i
per l’innegable enriquiment intel·lectual que ha generat a la ciutat.

13. (2018/669)

ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Maria Dolors Bonal i
de Falgàs pel seu compromís amb l’ús de la música com a eina d’interpretació i
transformació social, fugint d’uns cànons limitadors i obrint les disciplines artístiques
musicals i d’arts escèniques a un ampli ventall de la societat.

14. (2018/670)

ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Pere Portabella i Ràfols
pel seu compromís cívic, polític i cultural, així com per la creació d’un llenguatge
innovador que ha influït en generacions senceres de cineastes catalans.

15. (860/2018)

APROVAR la Relació de llocs de treball (RLT) inicial de l’Ajuntament de
Barcelona, integrada per la relació de llocs de treball i la de les seves dotacions
(annexos 1 i 2). INICIAR els treballs de valoració dels llocs de treball que s’hi
incorporen, de manera immediata, amb la mesa general de negociació i d’acord amb el
calendari que consta en l’annex 5. APROVAR les taules retributives i les categories
vigents amb l’objectiu de garantir l’estabilitat del personal i la gestió de recursos
humans que requereix el funcionament normal de l’Administració (annexos 3 i 4), de
manera provisional mentre es fa la valoració de llocs de treball. INSTAR els ens
adherits a l’Acord de condicions de treball i conveni col·lectiu de l’Ajuntament de
Barcelona perquè adoptin els acords que corresponguin en els seus òrgans de govern
respectius, en relació amb els apartats anteriors, a fi de garantir aquesta adopció i el
manteniment del principi d’harmonització respecte als criteris generals i d’acord amb
els seus estatuts. PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al
web municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.
L’acord que serà eficaç a partir de l’endemà de la seva darrera publicació.

16. (CO2018-12/18)
RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell General del Consorci El Far, Centre de
Treballs del Mar, en la sessió de 30 de març de 2017, relatiu a la seva dissolució i
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liquidació, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions en el termini d’informació
pública. DISSOLDRE el Consorci El Far, Centre de Treballs del Mar, adscrit a
l’Ajuntament de Barcelona, un cop en ratifiquin la dissolució totes les entitats
consorciades. NOTIFICAR aquest acord a les entitats consorciades.
17. (849/18)

RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició
pública de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona, aprovada inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de 19 de setembre de 2018, de
conformitat amb l’informe de la Direcció dels Serveis Jurídics que es troba en
l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació; INCORPORAR les
al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR
definitivament l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de
l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR- LA al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i a la Gaseta Municipal (seu electrònica).

18. (848/18)

RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició
pública del Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona,
aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania,
Participació i Seguretat i Prevenció, de 19 de setembre de 2018, de conformitat amb
l’informe de la cap del Departament de Transversalitat de Gènere que es troba en
l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació; INCORPORAR les
al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR
definitivament el Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona;
PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta
Municipal (seu electrònica).

19. (1283/18)

APROVAR l’expedient 1283/18 de reconeixement de crèdit per un import de
94.987,37 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de Central de
Viajes, SL, amb NIF B08323404, que són despeses dutes a terme en exercicis
anteriors i no reconegudes per les factures que s’enumeren en els annexos 1 a 11
durant l’exercici corresponent pels òrgans de contractació següents: Gerència
Municipal, 188,98 euros; Districte de Sant Andreu, 825,14 euros; Districte d’HortaGuinardó, 825,14 euros; Districte de Nou Barris, 865,71 euros; Gerència de Drets de
Ciutadania, Participació i Transparència, 17.703,62 euros; Gerència de Presidència i
Economia, 15.071,39; Gerència de Recursos, 41.336,45 euros; Gerència de Seguretat i
Prevenció, 7.078,29; Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació, 2.609,41 euros,
Gerència de Drets Socials, 5.958,39 euros; Gerència d’Ecologia Urbana, 2.524,85
euros.
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

20. (CO 2018-12/16) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per l’Assemblea General del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió de 4 de juliol de 2018,
relatiu a la modificació dels seus estatuts i el seu text refós, amb l’objecte d’adaptarlos a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa, unes previsions que a hores
d’ara es recullen a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
d’altres modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu annex.
SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme les actuacions
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materials per executar l’acord anterior previstes en la legislació i especialment pel que
fa a la seva publicitat. Això implica que l’anunci d’aprovació de la modificació
estatutària del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el seu text refós
que publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de ser de caràcter col·lectiu i
substituir el que ha de publicar separadament aquesta entitat.
Districte de Sants-Montjuïc - Districte d’Horta-Guinardó
21. (07gu5 i 12gu3) DESESTIMAR la sol·licitud presentada per Green Clover Capital, S.L. (actual
denominació de Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL), en data 19 de juliol
de 2018, per la qual sol·licita que es tingui per resolt el Conveni d’execució del
projecte de reparcel·lació de Can Batlló i, de mutu acord, expropiatori de determinació
del preu just per la quantitat de 21.200.000 euros de la finca ubicada a l’avinguda de la
Mare de Déu de Montserrat, 97-107 (identificació cadastral i número de policia actual
89-103) i de periodificació i vinculació del seu pagament a les despeses d’urbanització
de Can Batlló, signat el 21 de maig de 2012, i aprovat per acord del Plenari del
Consell Municipal de 27 d’abril de 2012, d’acord amb els motius consignats a
l’informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal
d’Urbanisme de 30 de novembre de 2018, que apareix en l’expedient i que, a l’efecte
de fonamentació, es dona íntegrament per reproduït. NOTIFICAR aquest acord a les
parts interessades.
Districte de Sants-Montjuïc
22. (18PL16535)

APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta
municipal de Barcelona, la Modificació puntual del PGM per a l’ajust del Pla de la
Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, d’iniciativa municipal, amb les
modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament,
que consta en l’expedient i que, 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 citada Direcció de Serveis de
Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta en l’expedient i que, a
l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona perquè l’aprovi definitivament.
Districte de Sarrià - Sant Gervasi

23. (17PL16503)

APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de modificació de l’ús de
l’equipament privat situat al carrer de les Escoles Pies, 51, promogut per Mediker
Spain SL, 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 que, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord.
Districte de Sant Martí

24. (18PL16545)
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APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta
municipal de Barcelona, el Pla especial integral per a la implantació d’ús hoteler i
viver d’empreses al carrer de Cristóbal de Moura, 49, Barcelona, promogut per TSH
Spain Holdco SL.
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25. (18PL16608)

APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per a la regulació de
l’equipament sanitari situat al carrer de la Ciutat Granada, 108-116, Districte
d’Activitats 22@, promogut per la Fundació Hospital Evangèlic, amb les
modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe
de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta en l’expedient i que, a
l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord.
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
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