
11 Ajuntament 
de Barcelona 

Secretaria General 

Ref.: CM 8/19 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinaria de 29 de marr;; de 2019. 

A) Aprovació de les acles de la sessió ordinaria de 22 de febrer de 2019 i de la sessió extraordinaria de 27 
de febrer de 2019 

C) Par! Decisoria 1 Executiva 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

COMISSIÓ D'ECONOMIA 1 HISENDA 

4.- (F-1901) AUTORITZAR el lnstitut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) a 
concertar un préstec hipotecari amb BBVA per un import maxim de 6.900.000,00 euros destina! a finanr;;ar 
les obres d'una promoció de 68 habitatges, a l'actuació Sancho de Avila 2a. fase, en les condicions que 
consten a l'expedient. · 

5.- (C02018-10/11) APROVAR les modificacions introdu'ides al text de l'addenda, aprovada per acord de 26 
d'octubre de 2018 del Plenari del Consell Municipal, al conveni de col·laboració entre I'Administració 
General de I'Estat, la Generalitat de Catalunya, I'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mobile World 
Capital Foundation, pera la creació del Consorci "Barcelona Mobile· World Capital" signa! el 14 de febrer 
de 2013, per tal de donar compliment a la disposició addiciiJnal setanta-vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de Pressupostos Generals de I'Estat per a l'any 2018, que amplia el suport a l'esdeveniment 
d'excepcional interés públic Barcelona Mobile World Capiial des de 1'1 de gener de 2018 al 31 de 
desembre de 2020; i APROVAR la modificació deis Estatuts del Consorci, per tal de donar compliment a la 
disposició addicional esmentada anteriorment i adaptar-los a les previsions de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de régim jurídic del sector públic. 

6.- (E-07.6025.17) MODIFICAR l'acord del Plenari del Consell Municipal, de 22 de desembre de 2017, en 
virtut de l'aprovació de I'Operació jurídica complementaria del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de 
compensació basica, del Projecte d'actuació urbanística del Pla de Millora Urbana de la Zona d'Actuació 
LCR- La Clota reordenació, d'adequació de les parcel·les resultants a la Modificació Puntual del Pla de 
millora urbana, i com a conseqüéncia, CEDIR gratu'itanient a. l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, la finca resultan! UP1 de I'Operació jurídica complementaria, situada a 
l'avinguda de I'Estatut de Catalunya núm. 15-17, grafiada en el planol annex, per a destinar-la a la 
construcció d'un edifici d'habitatges de protecció oficial en régim de lloguer i de venda en dret de 
superficie, d'acord amb el que s'estableixen en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni deis Ens 
Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un termini de !renta 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TEN IR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la 
cessió, fent esment de l'afectació de la finca a la dita finalitat que esta garantida amb clausula de reversió 



automatica en els termes de l'article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR I'Aicaldia pera realitzar 
toles les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

7.- (DP-2018-27159) CONSTITUIR respecte la finca de propietat municipal ubicada al carrer Ferran Junoy 
cantonada carrer Sao Paulo, un dret real de superficie a favor de la Generalitat de Catalunya, per un 
termini de setanta-cinc anys i amb caracter gratun, per a la construcció i gesti{;> del CEIP La Maquinista; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un termini de !renta dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de 
superficie d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de 
la Propietat; i FACULTAR I'Aicaldia per a la realització de toles ies actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i. executar el present acord . 

. 8.- · (DP-2018-27285) CEDIR graturtament a la Generalitat de Catalunya la finca de propietat municipal situada 
a l'avinguda Diagonal núm. 686, en la qual es !roben ubicats el Palau de Pedralbes i els seus jardins, 
grafiada en el plano! annex, per a destinar-la a seu representativa i centre de relació institucional, d'acord 
amb alió que disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament de Patrimoni deis Ens Locals; SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un termini de 
!renta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l'afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clausula de 
reversió automiltica en els termes de l'article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR I'Aicaldia per a 
realitzar lotes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

9.- (DP-2019-27369) CEDIR graturtament a l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la 
finca de propietat municipal situada a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 832-838, grafiada en el 
plimol annex, per a destinar-la a la construcció d'un edifici d'habitatges amb protecció oficial en régim de 
lloguer i dret de superficie i d'acord amb alió que disposen els articles 49 i 50 del Reglamént del Patrimoni 
deis Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un termini de 
!renta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l'afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clausula de 
reversió automiltica en els termes de l'article 50 del Reglament al·ludit; i FACULTAR I'Aicaldia pera 
realitzar lotes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

10.- (DP-2019-27371) CEDIR gratu'itament a l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la 
finca de propietat municipal de 435,26 metres quadrats resultan! de la divisió de la major finca registra! 
14.397 del Registre de la Propietat núm. 14, que es correspon ambla finca situada al carrer Rossend Arús 
núm. 36-38, grafiada en el plano! annex, per tal de dura terme una rehabilitació integral de la construcció 
existen! i d'acord amb alió que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni deis Ens Locals 
de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un termini de !renta dies i, si 
no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, 
fent esment de l'afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clausula de reversió automatica en els 
termes de l'article 50 del Reglament al·ludit; AUTORITZAR a l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona a licitar i constituir un dret real de superficie, respecte l'esmentada finca, per un 
termini de setanta cinc anys, prorrogable per quinze més, a favor de cooperatives d'habitatge, per tal de 
dur a terrile una rehabilitació integral de la construcció existen!, transmetre el dret d'ús deis habitatges 
rehabilitats i desenvolupar un projecte de cohabitatge, reservant-se I'IMHAB la titularitat del local en planta 
baixa, la rehabilitació del qual abonara a la cooperativa adjudicataria, aixi com a percebre, en el seu cas, 
l'import que es determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els documents públics i privats 
necessaris pera la seva instrumentalització, tot aixó amb subjecció als principis de la contractació pública; 
i FACULTAR I'Aicaldia per a realitzar lotes les aduacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 
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11.- (DP-2019-27396) APROVAR el Conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de Barcelona i la 
Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), per a cedir 
inicialment de forma temporal i gratu'ita la finca municipal de la rambla del Raval núm. 29-35, excepte la 
part destinada a aparcament de vehicles, per a la seva posterior venda, amb la finalitat de donar 
compliment a les previsions contingudes a la Llei 4/1986, de. 8 de gener, de Cesión de Bienes del 
Patrimonio Sindical Ac~mulado, respecte a la cessió d'ús d'immobles de titularitat estatal a les 
organitzacions sindicals i empresarials i puguin desenvolupar les funcions que els reconeix l'ordenament 
juridic, d'acord amb els termes derivats del referit Conveni; MODIFICAR l'acord de la Comissió de Govern 
de 20 de maig de 2015, respecte el preu de la venda i condicions; SOTMETRE l'expedient a informació 
pública duran! un termini devint dies i, si no s'hi formulen al·legacions o reclamacions, tenir per aprovat 
definitivament el conveni; FACULTAR l'lm. Sr. Gerardo Pisarello Prados coma Primer Tinent d'Aicaldia per 
a la seva signatura. ' 

12.- (DP-2019-27 414) CEO IR gratu'itament a l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la 
finca 1 F07a amb front al carrer Mossén Amadeu Oller ubicada al Complex de Can Batlló, grafiada en el 
planol annex, per a destinar-la a la construcció d'un edifici d'habitatges amb protecció oficial en régim de 
venda de dret de superficie i d'acord amb alió que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del 
Patrimoni deis Ens Locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un 
termini de !renta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l'afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clausula de 
reversió automatica en els termes de l'artlcle 50 del Reglament al·ludit; i FACULTAR I'Aicaldia pera 
realitzar lotes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

13.- (DP-2019-27 415) CEDIR gratui'tament a l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona la 
firica de propietat municipal situada al carrer Badajoz núm. 11-15, que es correspon amb la Finca 
Resultan! núm. 4 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d'Actuació del Pla de Millora Urbana de l'illa 
delimitada deis carrers d'Avila, del Doctor Trueta, de Badajoz i de l'avinguda Icaria, grafiada en el planol 
annex, per a licitar i constituir un dret de superficie a favor d'un tercer promotor per tal que promogui la 
construcció i la gestió d'una promoció d'habitatges amb protecció oficial destinada a lloguer assequible i, 
d'acord amb alió que disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del Patrimoni deis Ens Locals; SOTMETRE l'expedient a informació pública duran! un termini 
de !renta dies i, si no s'hi formulen. reclamacions o aiolegacions, TEN IR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l'afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clausula de 
reversió automatica en els termes de l'article 50 del referí! Reglament; AUTORITZAR a l'lnstitut Municipal 
de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona a licitar i constituir un dret de superficie a favor d'un tercer 
promotor per un termini de 75 anys, prorrogable per 15 anys més, per tal que promogui la construcció i la 
gestió d'una promoció d'habitatges amb protecció oficial destinada a lloguer assequible, aixi com a 
percebre, en el seu cas, l'import que es determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els 
documents públics i privats necessaris per a la seva instrumentalització, tot aixó amb subjecció als 
principis de la contradació pública; i FACULTAR I'Aicaldia pera realitzar lotes les actuacions encaminades 
a concretar, clarificar i executar el present acord. 

14.- (DP-2019-27 416) CEDIR gratu'itament a l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, les 
finques municipals identificadescom a Finca Resultan! núm. R4-e deis Projecte de reparcel·lació del PAU 
2 de la MPGM de les Casernes de Sant Andreu i Sector 111 de la Modificació del PGM de Sant Andreu
Sagrera, i la Finca 1 F07b del Polígon d'Actuació 1 del Sector 1 i Polígon d'Actuació 2 del Sector 2 de la 
MPGM en l'ambit discontinu Batlló-Magória (Unitat de Projecte 5b), amb front al carrer Constitució 43, 
grafiades en planols .annexes, per a destinar-les a la construcció d'edificis d'habitatges de protecció eh 
régim de lloguer, en el marc de la promoció del model d'habitatge cooperatiu, mitjangant les corresponents 
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licitacions deis diferents projectes de cohabitatge, i segons el que s'estableix en els articles 49 i 50 del 
Reglament del Patrimoni deis Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació 
pública duran! un termini de !renta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per 
aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, len! esment de l'afectació de la finca a la dita finalitat que 
esta garantida amb clausula de reversió automatica en els termes de l'article 50 del Reglament esmentat; i 
FACULTAR I'Aicaldia pera realitzar toles les actuacions encaminadas a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

15.- (DP-2019-27419) CEDIR gratu'itament a l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, les 
finques de propietat municipal situades al passeig de Torras i Bages núm. 126-128, i c. de la Constitució 
núm. 49, grafiades en els planols annexos, per a destinar-les a la construcció d'edificis d'habitatges de 
protecció oficina! en régim de venda en dret de superficie, d'acord amb el que s'estableixen en els articles 
49 i 50 del Reglament del Patrimoni deis Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública duran! un termini de !renta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TEN IR 
per aprovada les cessions; FORMALITZAR les cessions, len! esment de l'afectació de les finques a la dita 
finalitat que esta garantida amb clausula de reversió automatice en els termes de l'article 50 del Reglament 
esmentat; i FACULTAR I'Aicaldia per a realitzar toles les actuacions encaminadas a concretar, clarificar i 
executar el present acord . 

. COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA 1 ESPORTS 

16.- (EM 2019-01/0í) RESOLDRE les al·legacions que s'han presenta! a l'expedient de l'exercici de l'activitat 
económica municipal consisten! en la prestació de serveis odontológics per mitja de !'empresa pública 
municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA APROVAR definitivament la memoria justificativa de la 
conveniencia, l'oportunitat i l'inte,rés públic de l'exercici de l'activitat económica. APROVAR definitivament 
la modificació de l'article 2 deis estatuts de la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA 
APROVAR l'exercici de l'activitat económica municipal consisten! en la prestació de serveis odontológics 
per mitja de !'empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. ENCOMANAR-LI la 
realització deis tramits i procediments esmentats a la memoria i a l'expedient EM 2019-01/01 amb l'objecte 
d'operar com a empresa de serveis odontológics a que fa referencia el present acord. FACULTAR, 
indistintament, el/la Regidor/a competen! per raó de la materia i la Directora General de Serveis 
Municipals, SA pera que puguin efectuar tots els tramits adients pera la plena efectivitat d'aquest acord. 

17.- (1172/18) APROVAR definitivament la modificació deis estatuts del Consorci Mar Pare Salut de Barcelona, 
en els termes que consten en el document annex; PUBLICAR-LA al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona. 

18.- (20190086) APROVAR l'expedient 20190086 de reconeixement de credit per un import de 208.188,10 
euros (189.261,91 euros d'import net i 18.926,19 euros en concepte d'IVA al tipus del 10%), atesa la 
necessitat de regularitzar les despases a favor de !'empresa Eurest Catalunya SL, amb NIF B80267420, 
despases realitzades duran! l'exercici 2018 i no reconegudes en l'exercici corresponent. AUTORITZAR, 
DISPOSAR 1 RECONEIXER l'obligació de la despesa per un import de 208.188,10 euros (189.261 ,91 
euros d'import net i 18.926,19 euros en concepte d'IVA al tipus del10%), amb carrec a la partida 0100 
22727 23151 del pressupost de I'IMSS de 2019, i a favor de !'empresa Eurest Catalunya SL, amb NIF 
B80267 420. NOTIFICAR el presenf acord als interessats. 

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

19.- RATIFICAR el Decret d'Aicaldia, de 14 de mar9 de 2019, que designa la Comissió encarregada d'efectuar 
el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses 
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Electorals, formada perles persones següents: Presidenta: Gerenta de Recursos o persona en qui delegui; 
Secretari: Secretari General de I'Ajuntament, o persona en qui delegui; i Vocals: Director de serveis de 
Secretaria Generál o persona en qui delegui i el Cap de Departament de Població o persona en qui 
delegui; i fixa el dia 30 de mar<; a les 9.00 hores a la Sala Lluís Companys d'aquest Ajuntament (Edifici 
Novissim, 1 a Planta), pera la celebra ció de l'esmentat sorteig. 

20.- (2019/197) ATORGAR la Medalla d'Or al Mérit Cívica la Fundació Privada Casino I'Aiian<;a del Poblenou, 
perla seva trajectória de 150 anys en favor de la difusió de la cultura, de la transmissió deis valors cívics i 
ciutadans i com a element referencial del barrí del Poblenou i del conjunt de la ciutat. 

· 21.- (EM 2018-12/20) INCORPORAR les modificacions de l'article 3 deis estatuts de l'lnstitut Municipal 
d'Urbanisme i de l'lnstitut Municipal de I'Habitatge i Rehabilitació d'acord amb !'informe que consta a 
l'expedient; APROVAR definitivament la modificació deis articles que s'indiquen a continuació deis estatuts 
deis ens instrumentals de I'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la lnstrucció relativa a la 
descentralització funcional i als mitjans propis de I'Ajuntament de Barcelona aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 26 de julio! de 2018, amb el redacta! que consta a l'expedient: lnstitut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (articles 1, 2 i 5), lnstitut Municipal d'lnformatica (articles 1 i 2), lnstitut 
Municipal d'Hisenda (articles 1 i 2), lnstitut Municipal de Mercats (articles 1 i 2), lnstitut Municipal 
d'Educació (articles 1 i 2), lnstitut Municipal del Paisatge Urba i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), lnstitut 
Barcelona Esports (articles 1 i 2), lnstitut Municipal de Serveis Socials (articles 1 i 2), lnstitut Municipal de 
I'Habitatge i Rehabilitació (articles 3 i 4), lnstitut de Cultura (artícles 1 i 3), Fundació Mies Van Der Rohe 
(árticles 1 i 3), lnstitut Municipal de Pares i Jardins (articles 1 i 3), lnstitut Municipal d'Urbanisme (articles 1, 
3, 4 i 22), Barcelona de Serveis Municipals, SA (articles 1 i 2), lnformació i Comunicació de Barcelona, SA 
(article 2), Barcelona Activa, SAU (articles 1 i 3), Barcelona d'lnfraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i 
s'introdueix l'article 2 bis), Barcelona Cicle de I'Aigua, SA (s'intrádueix l'article 1 bis i es modifica l'article 2) 
i Foment de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s'introdueix l'article 2 bis); FACULTAR indistintament, el/la 
Presidenlla i el/la Secretari/a de cada entitat per a que puguin efectuar tots els tramits adients per a la 
plena efectivitat d'aquest acord; PUBLICAR aquest acord i l'esmentada modificació deis articles deis 
estatuts al Butlletí Oficial de la Provincia (BOPB), a la Gaseta Municipal i inserir una referencia <)'aquesta 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

22.- (345/2018 (114-2018) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el día 22 de novembre de 2018 pel 
membre de la Guardia Urbana de Barcelona, amb núm. de TIP 16956, contra l'acord del Plenari del 
Consell Municipal de 28 de setembre de 2018 pel qual es va inadmetre a tramit la seva sol·licitud de 
medalla d'honor al sofriment, en la categoría d'argent, per uns fets que van succeir l'any 1983, atés que, 
d'acord amb els informes que figuren a l'expedient el contingut deis quals es dóna per reprodu'it als efectes 
previstos a l'article 86.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques, no ha formula! cap al·legació que pugui desvirtuar l'acord impugna! i qualsevol 
acció que es pogués derivar d'aquells fets es troba prescrita a la vista del que disposen els articles 121-20 
de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, del Codi Civil de Catalunya i 1964 del Codi Civil estatal. 

23.- (227/2019) ESMENAR l'annex 1 i 2 de I'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre 
l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als annexos que consten a 
l'expedient; MODIFICAR l'annex 1 i 2 de I'Acord del. Consell Plenari de 21 de desembre de 2018 sobre 
l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla als annexos que consten a 
l'expedient; PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

24.- (292/19) APROVAR l'acord relatiu a les aportacions económiques als grups municipalsde I'Ajuntament de 
Barcelona, en els termes recollits en el document que consta a l'expedient; PUBLICAR-LO al Butlleti 
Oficial de la Provincia de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 
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25.- (1184/2018) APROVAR definitivament la modificació deis límits territorials deis deu districtes de la ciutat de 
Barcelona, en els termes que s'indiquen en el document que consta a l'expedientannex; PUBLICAR-LA al 
Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

26.- (449/19) APROVAR la prorroga del 11 Pla d'lgualtat entre dones i homes pel període 2015-2019 de 
I'Ajuntament de Barcelona fins al 27 de setembre de 2019 i les propostes de la comissió paritaria de 
seguiment delll Pla d'lgualtat en materia de Bretxa salarial. 

27.- (2019/112) APROVAR l'expedient 2019/112 de reconeixement de credit per un import de 32.137,60 euros 
a tesa la necessitat de regularitzar les des peses a favor de la Fundació Jau me Bofill, anib CIF G08241 036 i 
no reconegudes en l'exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de 

. la despesa per un import de 32.137,60 euros, amb carrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix 
document, a favor de Fundació Jau me Bofill, amb CIF G08241 036. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME 1 MOBILITAT 

28.- (0182-06-18 i 0183-01-18) APROVAR la incorporació al Cataleg d'arbres d'interes local de I'Ajuntament, 
per t9l d'assegurar la protecció de l'exemplar que, per les seves característiques peculiars de bellesa, 
raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova fitxa, corresponent al 
següent arbre: - Pistada lentiscus: ubicat al Pare de la Creueta del Coll del Districte de Gracia. - Quercus 
pubescens: ubicat al Pare Zool6gic del Districte de Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

29.- (20080060 Z.Centre) ACORDAR la continu'itat del servei del contracte 08000528 que té per objecte la 
gestió deis serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, 
Zona Centre per un període compres des de 1'1 de novembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2021 o fins 
!'entrada en vigor del contracte número 18000780 en tramit de licitació, per un import total de 
187.235.092,20 euros (IVA incl6s), adjudica! a !'empresa FCC Fomento Construcciones y Contratas, SA, 
amb NIF A28037224, d'acord amb les condicions i motivacions que consten a !'informe de la Direcció de 
Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a l'expedient. AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un import de 187.235.092,20 euros, IVA incl6s, amb 
carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen que s'indica en aquest document, condicionada a 
!'existencia de credit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicaiari per 
tal que comparegui a les dependencies de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en 
el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció de la notificació. 

30.- (20080060 Z.Nord) ACORDAR la continu'itat del servei del contracte 08000527 que té per objecte gestió 
deis serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona. Zona Nord 
per un període compres des de 1'1 de novembre de 2019 fins al31 d'agost de 2021 o fins !'entrada en vigor 
del contracte número 18000780 en tramit de licitació, per un import total de 80.328.356,46 euros (IVA 
incl6s), adjudica! a !'empresa Tratamiento Residuos UTE CCorporac.CLD Servicios Urbanos, amb NIF 
U64993256, d'acord amb les condicions i motivacions que consten a !'informe de la Direcció de Serveis de 
Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la 
despesa de l'esmentat contracte per un import de 80.328.356,46 euros, IVA incl6s, amb carrec a la partida 
i al pressupost que s'indiquen que s'indica en aquest dbcument, condicionada a !'existencia de credit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a 
les dependencies de Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 
habils, a comptar des de la recepció de la notificació. 
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31.- (20080060 Z.Est) ACORDAR la continu'itat del servei del contracte 08000529 que té per objecte la gestió 
deis serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona. Zona Es! 
per un periode compres des de 1'1 de novembre de 2019 fins al31 d'agost de 2021 o fins !'entrada en vigor 
del contracte número 18000780 en trilmit de licitació, per un impar! total de 102.203,270,21 euros (IV A 
inclós), adjudica! a !'empresa Urbaser SA, amb NIF A79524054, d'acord ambles condicions i motivacions 
que consten a !'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que 
figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un impar! de 

. 102.203,270,21 euros, IVA inclós, amb cilrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen que s'indica en 
aquest document, condicionada a l'existéncia de crédit adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependéncies de Administració 
d'Ecologia Urbana pera la seva formalització en el termini de 15 dies habils, a comptar des de la recepció 
de la notificació. 

32.- (20080060 Z.Oest) ACORDAR la continu'itat de! servei del contracte 08000530 que té per objecte la gestió 
deis serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona. Zona Oest 
per un períodé compres des de 1'1 denovembre de 2019 fins al31 d'agost de 2021 o fins !'entrada en vigor 
del contracte número 18000780 en tramit de licitació, per un impar! total de 109.302.625,67 euros (IV A 
inclós), adjudica! a !'empresa Cespa SA, amb NIF A82741067, d'acord ambles condicions i motivacions 
que consten a !'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que 
figura a l'expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte per un impar! de 
109.302.625,67 euros, IVA inclós, amb carrec a la partida i al pressupost que s'indiquen que s'indica en 
aquest document, condicionada a !'existencia de eréctil adequat i suficient en els pressupostos 
corresponents. REQUERIR l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependencies de Administració 
d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hilbils, a comptar des de la recepció 
de la notificació. 

33.- (CO 2019-03/06) APROVAR l'adhesió al Consorci per a la Protecció i la Gestió deis Espais Naturals del 
Delta del Llobregat. SOL·LICITAR al consell rector del Consorci pera la Protecció i la Gestió deis Espais 
Naturals del Delta del Llobregat l'admissió de I'Ajuntament de Barcelona com a nou membre del consorci i 
donar conformitat als estatuts préviament aprovats per les administracions públiques consorciades. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 100.000,00 euros en concepte d'aportació anual aiConsorci per 
a la protecció i la gestió deis Espais Naturals del Delta del Llobregat, amb NIF Q0801350J. ACCEPTAR els 
estatuts que regeixen el Consorci i CONDICIONAR l'aprovació d'aquest acord a la conseqüent modificació 
d'Estatuts per par! del Consorci pera la Protecció i la Gestió deis Espais Naturals del Delta del Llobregat. 
DESSIGNAR com a representan! de I'Ajuntament de Barcelona en el Consorci la Quarta Tinent d'Aicaldia, 
la lma. Sra. Janet Sanz Cid o persona en qui delegui i el Regidor de Presidencia i d'Aigua i Energía, l'lm. 
Sr. Eloi Badia Casas o persona en qui delegui. NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la Protecció 
i Gestió deis Espais Naturals del Delat del Llobregat així com a les entitats que el constitueixen, la 
Generalitat de Catalunya; I'Ajuntament del Pral de Llobregat; I'Ajuntament de Viladecans; I'Ajuntament de 
Gava i I'Ajuntament de San! Boi de Llobregat. SOTMETRE-LA a informació pública l'acord i la modificació 
deis. estatuts per un termini de !renta dies, d'acord amb els articles 313.3 i 160 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis deis ens locals; i en cas de no presentar-s'hi al·legacions, TENIR-LA per aprovada 
definitivament; i publicar el !ex! integre definitiu en el BOP i en la Gaseta Municipal. 

34.- (173/2019) APROVAR el Conveni de finan<;:ament del sistema de transport públic pera l'any 2019 entre 
I'Ajuntament de Barcelona i I'Autoritat del Transport Metropolita de l'area de Barcelona (ATM} en execució 
del Pla Marc 2014-2031; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un impar! de 160.782.995,00 euros a 
favor de I'Autoritat del Transport Metropolita - Consorci per a la coordinació del sistema metropolitil de 
transport públic de l'area de Barcelona, amb NIF P58900491, pel finan<;:ament del servei de transport públic 
pera l'any 2019, d'acord amb aquest conveni i amb el Pla Marc de finan<;:ament 2014-2031; FACULTAR el 
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gerent d'Ecologia Urbana per a la signatura del conveni i per l'adopció deis acles que se'n derivin; 
NOTIFICAR el present acord a I'Autoritat del Transport Metropolita; i PUBLICAR aquest acord i el conveni 
aprovat de conformitat amb el previst per la Llei 26/201 O, de 3 d'agost, de procediment administratiu de 
Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon 
govern. 

35.- (056/2016) APROVAR la tercera addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 28 d'abril de 2016 entre 
els Ajuntaments de Barcelona, San! Adria de Besos i Santa Coloma de Gramanet, I'Area Metropolitana de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonés per al manteniment i conservació de les rondes de 
Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, d'acord amb la Normativa reguladora deis expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenís administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per Decret d'Aicaldia el 27 d'abril de 2011; FACULTAR la quarta Tineilla d'Aicaldia 
de I'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura i per l'adopció deis acles que se'n derivin; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un impar! de 5.975.872,05 euros amb carrec al/s pressupost/os 
i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de I'Area Metropolitana de Barcelona, amb NIF 
P0800258F, per fer front a les despeses derivades d'aquesta addenda; i NOTIFICAR aquest acord a toles 
les administracions signataries de l'addenda. 

36.- (272/2019) APROVAR el reconeixement de crédit per un import total de 400,00 euros, atesa la necessitat 
d'efectuar elpagament de la subvenció amb codi 18S13870-001 alargada a favor de la Fundació Privada 
Escala Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor-Aidana), de conformitat ambla resolució d'atorgament definitiva de 
21 de desembre de 2018 (BOPB 28 de desembre de 2018) en el marc de la Convocatoria perla concessió 
d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa Barcelona Escales + Sostenibles de 
I'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2018, despesa generada en l'exercici 2018 i no reconeguda en 
l'exercici corresponent; i AUTORITZAR, DI S POSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa per un 
impar! 400,00 euros, amb carrec al pressupost i posició pressupostaria indicada en aquest mateix 
document, a favor de la Fundació Privada Escota Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor-Aidana), amb NIF 
G61114690, en concepte de pagament de la subvenció amb codi 18S13870-001 de la Convocatoria perla 
concessió d'ajuts per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa Barcelona Escales + Sostenibles 
de I'Ajuntamentde Barcelona pera l'any 2018. 

37.- (20190279) APROVAR el reconeixement de crédit per un impar! total de 531.325,17 euros (IVA inclos), 
a tesa la necessitat d'efectuar el pagament de les factures qué es relacionen a continuació i qué. 
corresponen a despeses generades per subministraments d'energia eléctrica per l'enllumenat públic, 
duran! els anys 2017 i 2018 i no havent esta! reconegudes en els exercicis corresponents: - Factura 
número OOZ806N0014582, de 5 de setembre de 2018, emesa per Endesa Energía, SA Soc. Unipersonal, 
amb NIF A81948077, per un impar! de 529.703,09 euros, per subministraments d'energia eléctrica de 
l'enllumenat públic de Barcelona, del mes d'agost de 2018.- Factura número OOZ906N0000811, de 8 de 
gener de 2019, emesa per Endesa Energía, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un impar! de 
114,10 euros, per subministraments d'energia eléctrica de l'enllumenat públic de Barcelona, del mes de 
desembre de 2018. - Factura número OOZ906N0002254, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa 
Energía, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un impar! de 155,41 euros, per subministraments 
d'energia .eléctrica de l'enllumenat públic de Barcelona, del mes d'abril de 2017. - Factura número 
OOZ906N0002255, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa Energía, SA Soc. Unipersonal, amb NIF 
A81948077, per un import de 386,60 euros, per subministraments d'energia eléctrica de l'enllumenat públic 
de Barcelona, del mes de novembre de 2017. - Factura número OOZ906N0002256, de 5 de febrer de 2019, 
emesa per Endesa Energía, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 965,97 euros, 
per subministraments d'energia eléctrica de l'enllumenat públic de Barcelona, del mes de maig de 2018. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER l'obligació de la despesa per un impar! total de 531.325,17 
euros {IV A inclos), amb carrec al pressupost i posició pressupostaria indicada en aquest mateix document. 
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Districte de Ciutat V ella- Districte de I'Eixample- Districte de Sants-Montju'ic- Districte de Gracia- Districte 
d'Horta-Guinardó 

38.- (18PL16609) APROVAR provisionalmenl, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolita per a la incorporació al sistema d'habitatges 
dotacionals deis só\s situats a\s emp\agaments carrer Ciutal 3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts 
Catalanes 724-726.i Napols 132-134, avinguda Para\·\e\100 i 102B, carrer Sant lsidre 1-5, carrer Alzina 6-
8 i avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35; d'iniciativa municipal; ambles 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; RESOLDRE les al·legacions presentades en eltramit d'informació 
pública, de conformitat amb \'informe de la citada Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·\egacions, que consta a \'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord i TRAMETRE 
l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona pera la seva aprovació definitiva. 

Districte de I'Eixample - Districle de Sants-Montju'ic 

39.- (17PL 16526) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'arlicle 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especial Urbaníslic d'establiments de concurrencia pública i altres activitats de I'Avinguda del 
Paral·lel; d'iniciativa municipal. 

Districte de Sants-Montju'ic 

40.- ( 18PL 16619) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana d'ampliació d'usos de la parcel·la situada a la carretera del Pral, núm. 8-14; 
promogut per Heptaprim, SA; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referencia \'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes 
de molivació s'incorpora a aquest acord. 

Districte de les Corts 

41.- (18PL 16640) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especial Urbanistic de les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona; promogut pel Reial 
Club de Polo de Barcelona. 

Districte de Sarria-San! Gervasi 

42.- (18PL 16605) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especial Urbanistic regulador pera la construcció d'una residencia geriatrica assistida i centre de dia 
en la finca ubicada al carrer Monega\, 1; promogut per FIATC S.L.; ambles 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. 

43.- (18PL 16528) 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 per a la concreció d'usos del 
Monestir de Valldonzella, promogut per Real Monasterio de Santa Maria de Valldoncella; atesa !'existencia 
de motius determinants de la suspensió, de conformitat amb \'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i la Direcció d'Actuació Urbanística, que consta a l'expedient i es dóna per reprodu'it a efectes 

9 



de motivació; ADVERTIR als 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, pera realitzar les 
activitats necessaries pera continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declarara la caducitat del 
procediment i es procedira a l'arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

44.- (18PL 16578) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especia/ Urbanístic pera la regulació de l'equipament situat al carrer deis Reis Católics 2, al Districte 
de Sarria Sant Gervasi, d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referencia !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

45.- (18PL 16606) 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 Integral i de Millora Urbana per 
a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers Bonaplata 44-52 i Fontcoberta 16-24, promogut per 
BIGDAL 5000 S.L., atesa la petició formulada pel promotor a fi d'introduir esmenes en el document, i tot 
aixó d'acord amb !'informe de la Direcció d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i es dóna per 
reprodu'it a efectes de motivació; ADVERTIR als 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 
a realitzar les activitats necessaries pera continuar la tramitació, en casque no ho facin, es declarara la 
caducitat del procediment i es procedira a l'arxiu de les actuacions i NOTIFICAR él present acord als 

. promotors del Pla. 

Districte de Gracia 

46.- (18PL 16576) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, laModificació del Pla General Metropolita per a l'ordenació del passatge Conradi; 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; RESOLDRE les al·legacions 
presentades en el tramit d'informació pública, de conformitat amb !'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 de Nou Barris 

47.- (18PL 16625) 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 deis equipaments de la pla9a de Ca 
n'Ensenya, al Districte de Nou Barris; d'iniciativa municipal. 

Districte de Sant Andreu 

48.- (18PL16624) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana per l'ajust de rasants a l'ambit de la MPPGM als terrenys ocupats pel centre 
penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns; d'iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a que fa referencia l'inforrne de la Direcció de Serveis de Planejament, 
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

10 



49.- (18PL 16628) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especial Urbanístic per a la regulació del nou equipament cultural de les cases Barates del Bon 
Pastor, situades a l'illa compresa pels carrers Barnola, Tarrega, Bellmunt i Claramunt, d'iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referencia !'informe de 
la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació 
s'incorpora a aquest acord. 

Districte de San! Martí 

50.- (17PL 16481) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana deis equipaments situats a l'illa delimitada pels carrers de 
Sancho d'Avila i de Llacuna, d'iniciativa municipal a proposta de l'lnstitut Barcelona Esports; 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 Plane¡ament, de valoració de 
les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquestacord. 

51.- (18PL 16593) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana per a la rehabilitació de l'edifici industrial situat al carrer Ramon Turró, 133, 
promogut per Franklin España Haldeo SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, 
a que fa referencia !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a 
efectes de motivació s~incorpora aaquest acord. · 

52.- (18PL 16595) 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 de Millora Urbana de l'illa delimitada pels 
carrers Cristóbal de Maura, Treball, Marroc i Selva de mar, promogut per Praedium Globallnvest SL, atesa 

· la petició formulada pel promotor a fi d'introduir esmenes en el document, i tot aixó d'acord amb !'informe 
de la Direcció d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i es dóna per reprodu'it a efectes de 
motivació; ADVERTIR als 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 mesas, a comptar des del dia següent al de la notificació d'aquest acord, pera realitzar les 
activitats necessaries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declarara la caducitat del 
procediment i es procedira a l'arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

53.- (18PL 16601) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana del Subsector 2 del Pla de Millora Urbana per a la reforma interior del Sector 
Perú-Pere IV, promogut per Sentiu Product SL; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referencia !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE l'al·legació 

· presentada en el tramit d'informació pública, de conformitat amb !'informe de la citada 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. 

54.- (18PL16608) RECTIFICAR, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, !'errada material continguda al document aprovat 
definitivament pe! Plenari del Con:>ell Municipal en sessió de 21 de desembre de 201·8, relatiu al Pla 
Especial Urbanístic Integral per a la regulació de l'equipament sanitari situat al carrer Ciutat Granada 108-
116 Districte d'Activitats 22@, promogut perla Fundació Hospital Evangélic, en el sentit a qué fa referencia 
!'informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per reprodu'it a efectes de motivació. 
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55.- (18PL 16613) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especial Integral per a la regulació de l'equipament Campus de les Arts a Can Ricart; promogut per 
la Universitat de Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referencia !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes 
de motiva ció s'incorpora a aquest acord. 

56.- (18PL 16623) 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 situat carrer Alfons el Magnimim 59-59B, al 
Districte de Sant Martí; d'iniciativa municipal, amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a que fa referencia !'informe .de 'la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

57.- (18PL 16627) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla Especial Urbanistic per a la regulació de l'ampliació de l'escola Pere Calafell; d'iniciativa municipal; 
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referencia !'informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a 
aq~est acord. 

58.- (18PL 16635) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'artícle 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolita de la parcel·la del carrer Llull 363-375; d'iniciativa 
municipal i TRAMETRE l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. · 

59.- (18PL 16641) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana perla transformació de l'edifici industrial consolidat situat al carrer Llull, 145 bis; 
promogut per Monbeca lmmo SLU. 

60.- (18PL 16645) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana pera la transformació de l'edifici consolidat situat a la parceHa del carrer Sancho 
d'Avila 66; promogut per Actíus lnmobiliaris Simon SAU; amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a que fa referencia !'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que 
consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

61.- (18PL 16651) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l'edifici industrial consolidat situat al carrer Pere IV 128-
130, districte d'activitats 22@; promogut per Inversiones Nummela Mileniun SL; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referencia !'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

e) Proposicions 

D) Part d'impuls i control 

a) Proposicions 1 Dec!aracions de Grup 

Es fa constar que les Proposicions 1 Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació tenen 
natura/esa d'acte d'impuls po/ític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics com a acle 
administratiu resolutori. 
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Del Grup Municipal Demócrata: 

1.- (M1519/11172) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.-lnstar al govern municipal a dedicar les eines i 
esforgos necessaris, en col·laboració amb les altres administracions implicades, per lluitar contra les 
organitzacions de caracter mafiós que es lucren mitjangant l'ocupació il·lega\ d'habitatges a la nostra ciutat. 
2.- En paral·lel, que el govern municipal doni resposta de manera urgen! a les faml\ies que es !roben a 
\'espera de l'adjudicació d'un habitatge.social. 

Del Grup Municipal Cs: 

· 2.- (M1519/11169) El Plenari del Consell Municipal acorda: Reprovar l'actuació de l'alca\dessa i del govern 
municipal per la seva incapacita! de complir el Pla Estratégic d'Habitatge i d'impulsar unes polítiques 
eficaces en materia d'habitatge. 

Del Grup Municipal ERC: 

3.- (M1519/11161) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Constatar la viabilitat del solar annex al 
MACBA, cedit per la Diputació de Barcelona, per acollír el nqu CAP del Raval Nord. 2. Emplagar el govern 
municipal a dur a terme els treballs técnics necessaris per facilitar la construcció. del nou CAP Rava\ Nord, 
preferentment en aquesta ubicació .amb el seguiment deis grups municipals que donen suport a la 
proposta. 3, Manifestar el compromís deis grups que donen suport a aquesta Proposició de garantir la 
cessió d'un solar per construir el CAP Raval Nord abans del desembre de 2019. 

Del Grup Municipal PP: 

4.- (M1519/11175) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Valorar negativament les polítiques 
desenvolupades pe\ Govern en el manda! 2015-19 i, en conseqüéncia, constatar el seu fracas, i reprovar la 
gestió de \'Aica\dessa Ada Colau per la falta de resposta a les necessitats deis barcelonins/es, per 
multiplicar els séus problemes, per governar d'esquena a la ciutadania i des de la gesticulació, per 
incomplir els acords adoptats en el Consell Plenari i les Comissions, a més de les seves propies promeses 
electorals, i per anteposar els interessos partidistas a \'interés general del barcelonins/es, entre d'altres 
raons. 2.- Confirmar que Barcelona és una ciutat d'oportunitats i amb grans potencialitats, solidaria i 
compromesa socialment i amb e\s barris, cosmopoli.ta i amb una societat oberta i plural, que ha d'encarar 
el seu f~tur amb optimisme, confianga i seguretat. 

b) Proposici6 amb contingut de Declaraci6 institucional 

Es fa constar que la Proposició amb contingut de Dec/aració institucional que es transcriu a continuació té 
natura/esa d'acte d'impuls polític de /'acció del govern i no produeix efectes jurídics com a acle 
administratiu resolutori. 

Del Grup Municipal del PSC: 

Única.- (M1519/11179) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Constatar l'incompliment per part de la 
Generalitat de Catalunya en materia de persones grans i la dependencia. - Instar al govern municipal a 
denunciar, amb tots els mitjans existents incloent els judicials, al Govern de la Generalitat de Catalunya 
perqué doni compliment a les seves obligacions amb les persones grans i depenents de la ciutat, i al 
rescabalament de les despeses ocasionadas a I'Ajuntament de Barcelona per aquests incompliments. 
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E) Mocions 

M1.- (0192-06-18) Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades mitjanvant instancia en data 19 de marv 
de 2019, per par! de la representació d'Encarnación lnvest SL. Segon.- APROVAR la incorporació al 
Cataleg d'arbres d'interes local de I'Ajuntament, per tal d'assegurar la protecció de l'exemplar que, per les 
seves caracteristiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme 
municipal, d'una nova fitxa, corresponent al següent arbre: Quercus i/ex, ubica! al carrer de I'Encarnació, 
número 13, del Districte de Gracia. Tercer.- PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

M2.- Primer.- CONSTITUIR, de forma excepcional, la Comissió conjunta de les comissions permanents del 
Consell Municipal establertes a la Disposició Addicional Segona del Reglament Organic Municipal pera les 
sessions del mes d'abril de 2019. Segon.- ESTABLIR que l'ambit d'actuació, el funcionament i la 
composició de la comissió ha de respondre als criteris següents: a) Estar formada per 15 regidors o 
regidores de la Corporació municipal i la seva composició sera proporcional a la representació que cada 
grup municipal té en el Plenari del Consell Municipal. b) L'ambit material de la comissió inclou toles 
aquelles materies relacionades en la Disposició Addicional Segona per a les comissions de Presidencia, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, d'Economia i Hisenda; de Drets Socials, Cultura i 
Esports, i d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. e) La Presidencia i la Vicepresidencia de la Comissió recauran, 
respectivament, en la Presidenta de la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció i el Vicepresident de la Comissió d'Economia i Hisenda. d) L'estructura de l'ordre del 
dia de la comissió incloura els apartats detallats a l'article 92.1 del ROM desenvolupat per l'acord de la 
Junta de Portaveus de 29 de setembre de 2015 relatiu als Criteris interpretatius del Reglament Organic 
Municipal en relació a l'estructura de l'ordre del día de les sessions del Consell Municipal. e) Les funcions 
de la Comissió són les recollides a l'article 12 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona i a l'article 34 del Reglament Organic Municipal essent, en tot cas, les següents: 1. Facultats 
resolutives com a órgan de representació, atribu'ides o delegades pel Plenari del Consell Municipal. 2. 
Dictaminar o informar sobre els assumptes que han de ser sotmesos al Plenari del Consell Municipal. 3. 
Impulsar l'activitat deis órgans de l'administració municipal executiva. 4. Controlar i fiscalitzar l'activitat deis 
órgans executius de govern i de l'administració municipal. n Aquesta comissió celebrara una única sessió 
duran! el mes d'abril de 2019, l'acta de la qual sera aprovada en la primera sessió del Plenari del Consell 
Municipal que se celebri. 

M3.- El Plenari del Consell Municipal acorda: .1. Expressar el seu reconeixement a tots els ciutadans i 
ciutadanes que van patir maltractaments, tortures i vexacions a la Prefectura de Via Laietana. Cal 
preservar la seva memoria com a homenatge per la seva contribució a la conquesta deis drets i les 
llibertats, com a advertiment per tal que els abusos que van patir mai es tornin a reproduir, i com a eina per 
reforvar una policía moderna i democratica. 2. Refermar la importancia de que les institucions públiques 
preservin la memoria d'aquests abusos. 1 en aquest sentí!, subratllar la importancia de senyalitzar l'indret 
memorial amb un faristol com a primer pas per fer-ho i instar a reposar el faristol tan avía! com sigui 
possible. 3. Donar su por! a la denúncia presentada per I'Ajuntament de Barcelona per l'atac vandalic 
perpetra! contra aquest faristol instan! a lotes les administracions i cossos policials a treballar per 
identificar-ne els autors, prendre les mesures oportunes per tal que assumeixin la responsabilitat deis fets i 
que aquests no es tornin a produir. 4. Lamentar aquells discursos politics que banalitzen els abusos i les 
tortures comesos duran! el franquisme a la Prefectura de Vía Laietana i que miren de silenciar-los. Aquests 
discursos són perillosos, en tan! que. contribueixen a justificar i banalitzar la violencia i la persecució per 
motius politics. 5. Mostrar el reconeixement perla tasca de tots els cossos policials que actuen actualment 
a la ciutat de Barcelona. 6. Reprovar el discurs de la presidenta del grup municipal de Ciutadans, Carina 
Mejías, per haver aprofitat la instal·lació del faristol per banalitzar la repressió franquista, confondre .la 
policía franquista amb l'actual, i generar un clima d'hostilitat al faristol. 7. Instar el Govern Espanyol que 
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inici'i les diligencies per a fer efectiva la proposta no de llei presentada per ERC i aprovada per tots els 
grups menys el PP al Congrés 1'1 .de juny de 2017, segons la qual I'Estat ha de cedir l'edifici amb 
l'objectiu de gestionar-lo com un espai memorial de la repressió franquista, d'acord amb la reivindicació de 
nombrases entitats i de centenars de persones que aquests dies s'estan adherint al manifest promogut 
amb aquest objectiu per I'Ateneu de Memoria Popular. 8. Transmetre aquest acord a la Delegació del 
Govern Espanyol a Catalunya, a la Generalitat i a les entitats de la ciutat i del país que treballen per a 
recuperar i preservar la memoria histórica, i en particular a I'Ateneu de Memoria Popular i a les entitats 
impulsores del Manifest contra la impunitat de la Tortura, on es reclama l'acompliment de la proposició no 
de llei: Associació d'ex-presos polítics del franquisme, Fundació Cipriano García, 6mnium Cultural, 
Fundació Josep lrla. 

F) Declaracions lnstitucionals 

Del Consell de Ciutat: 

Dl1.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: APROVAR la següent declaració 
institucional, en relació a les problematiques vinculades a la tramitació del certificat digital de les entitats, i: 
- Sol·licitar i treballar per la coordinació entre les administracions per facilitar aquestes gestions amb un 
cost mínim o nul pera les entitats sense anim de lucre. - Sol·licitar i treballar perqué tant Ajuntament de 
Barcelona com Generalitat puguin emetre certificats a entitats sense anim de lucre, des de la proximitat. -
Mentre no es puguin solucionar cercar alternatives per aquells projectes col·lectius que seguiran afectats 
perla bretxa digital. 

D12.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Donar suport a les 9 
mesures o actuacions anteriorment descrites. Segon.- Exigir el pie compliment de la moció aprovada el 22 
de novembre 2018 al Parlament, pel qua! ha de revisar-se la totalitat de sol·licituds rebutjades en els 
termes acordats. Tercer.- Exigir a la Direcció d'Economia Social, el Tercer sector, les cooperatives i 
l'autoempresa el pie compliment de la Llei de Transparencia davant la sol·licitud d'informació pública 
efectuada per la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania. Quart.
lnstar al Govern de la Generalitat de Catalunya afer un seguiment de la implementació de la RGC a nivel! 
municipal, creuant les dades amb els serveis socials deis ajuntaments per garantir que les potencials 
persones beneficiarles la reben, i presentar, semestralment, un informe desglossat a nivel! territorial al 
Parlament de Catalunya. Cinqué.- Continuar oferint a través de !'Oficina de Prestacions suport per a la 
realització de la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania i, atés el volum de denegacions que 
s'estan produint, assessorament a les persones que ho desitgin en la presentació de recursos d'al9ada, 
amb la voluntat de garantir el correcte exercici deis drets i deures de totes les persones empadronades a la 
ciutat davant del risc d'exclusió social o vulnerabilitat. 

Dl3.- El Pleni:ui del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Que el Ayuntamiento de 
Barcelona se comprometa a seguir luchando contra el abuso sexual infantil de manera firme y eficaz. 2. 
Que el Ayuntamiento de Barcelona muestre el apoyo a las víctimas de abuso sexual infantil y a sus 
familias. 3. Que el Ayuntamiento de Barcelona se comprometa a velar por los derechos de los menores, 
ofreciendo los recursos necesarios para proteger a los menores de abusos sexuales. 4. Que el 
Ayuntamiento de Barcelona se comprometa a continuar dando apoyo a todas aquellas entidades que día 
tras día luchan para proteger y ofrecer ayudar a todas las víctimas. 5. Que el Ayuntamiento de Barcelona 
se comprometa a realizar campañas de sensibilización, detección, denuncia y de visibilización de estos 
casos. 6. Que el Ayuntamiento conjuntamente con el Consorci d'Educació evalue periódicamente la 
revisión del protocolo de detección de este tipo de maltratos. 7. Remitir el contenido de esta declaración a 
todas aquellas entidades que tiene como objetivo promover y velar por los derechos de los menores 
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manifestando el compromiso firme del Ayuntamiento de Barcelona en su protección, así como también a 
.los diferentes Consejos Sectoriales del Ayuntamiento. 

Dl4.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer-. I'Ajuntament de Barcelona 
es compromet a impulsar un sistema per garantir que les persones ínvidents de Barcelona puguin exercir 
el seu dret a vot secret a les properes eleccions municipals, miijan<;:ant la utilització d'un procediment de 
vot accessible igual a l'establert per a la resta d'eleccions. Segon-. El consistori, conjuntament amb 
I'Associació. Catalana per a la lntegració del Cec (ACIC) i d'altres organitzacions, difondra aquest sistema 
entre les persones cegues i amb problemes de visió per tal que s'inscriguin a la campanya i puguin exercir 
el seu dret a vot secret. Per fer-ho, I'Ajuntament posara a disposició d'aquest col·lectiu un teléfon d'atenció 
i elaborara els kits de vot accessible, distribuint-los als col·legis electorals on hi hagi votants que ho hagin 
demanat. Tercer-. Instar al govern espanyol a impulsai les modificacions legals i les mesures de can3cter 
técnic que siguin necessaries per tal de permetre a les persones invidents exercir el dret a vol i garantir 
que aquest pugui ser secret, en lotes les convocatóries electorals. Quart-. Comunicar aquest acord a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a I'Associació Catalana de Municipis (ACM), a la Generalitat 
de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés deis Diputats. 

· Dl5.- El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Dóna suporta la candidatura de 
Barcelona per acollir el nou superordinador MareNostrum 5, proposat per la Unió Europea, dones és una 
aposta estrategia per a la ciutat per tal que segueixi lideran! un sector clau pera la ciencia, la recerca, les 
empreses i la societat. 2. Posa a disposició de la candidatura tot el suport i els mitjans necessaris per tal 
que Barcelona pugui comptar amb el superordinador MareNostrum 5. 

EL SECRETAR! GENERAL 
Jordi Cases i Paliares 
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