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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 30 DE JUNY DE 2017 

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 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (E.03.6059.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la 

finca situada al carrer Ulldecona, núm. 26-28, grafiada en el plànol annex, per 

destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, 

en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les 

corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en compliment de 

l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 10 de novembre de 2016, i 

segons el que s’estableix als articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens 

locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant 

un termini de trenta 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 que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes 

de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme totes 

les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

2.- (E.08.6154.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la 

finca situada al carrer d’Aiguablava, núm. 74-76, grafiada al plànol annex, per 

destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, 

en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les 

corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en compliment de 

l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 10 de novembre de 2016, i 

segons el que s’estableix als articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens 

locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant 
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un termini de trenta 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 que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes 

de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per realitzar totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

3.- (E.10.6084.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal situada al carrer Espronceda, núm. 135, grafiada al plànol annex, 

per destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de 

lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les 

corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en compliment de 

l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de Govern de 10 de novembre de 2016, i 

d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels 

ens locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública 

durant un termini de trenta 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 clàusula de reversió automàtica en els 

termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme 

totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

4.- (E.05.6042.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la 

finca situada a la Via Augusta, 401-403, grafiada en el plànol annex, per a la 

construcció i gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de 

venda en dret de superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, i segons el 

disposat als articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals, de 17 

d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de 

trenta 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 que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de 

l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

5.- (E.10.6069.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada al carrer de Lluís Borrassà, núm. 23-25, grafiada al plànol annex, destinada a 

la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer; SOTMETRE l’expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions 

o al·legacions, TENIR per aprovada l’adscripció esmentada i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

6.- APROVAR el Pla d’adolescència i joventut 2017-2021. 
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7.- (CO 2017-06/15) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la integració dels usuaris de PAMEM en el sistema 

de cobertura pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la prestació de 

l’assistència sanitària, i aconseguir la solvència econòmica i financera de PAMEM. 

DEIXAR sense efecte, a partir de la signatura del conveni de col·laboració a dalt 

esmentat, l’acord del Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 1993 que va 

ratificar el Decret d’Alcaldia de 6 de setembre de 1993, que aprova el conveni entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la 

Generalitat de Catalunya, pel qual s’acorda que l’Institut de Prestacions d’Assistència 

Mèdica al Personal Municipal, (PAMEM) prestarà l’assistència sanitària al personal 

funcionari de l’Ajuntament de Barcelona en actiu a 31 de març de 1993 i als actuals 

pensionistes provinents de l’Ajuntament de Barcelona, i a aquells que en el futur 

tinguessin aquesta condició, residents a la província de Barcelona i que desitgin rebre 

l’assistència sanitària mitjançant aquesta modalitat. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa de 2.453.645,95 euros a favor de l’Institut de Prestacions d’Assistència 

Mèdica al Personal Municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0201 31211 

46717 dels pressupostos dels anys 2017 fins al 2021 d’acord amb l’establert a l’annex 

1 del conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

pessupostos; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 3.750.000 euros a favor del 

Consorci Sanitari de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0201 31211 

76737 dels pressupostos dels anys 2017, 2018 i 2019, d’acord amb l’establert a 

l’annex 1 del conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius pressupostos; FACULTAR l’Alcaldia per a la signatura del present 

conveni, així com per a la de qualsevol documentació necessària per a l’efectivitat 

dels acords que s’hi contenen. ENCARREGAR a PAMEM la tramitació de la 

notificació als interessats dels efectes d’aquest acord. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

8.- (667/2017)  MODIFICAR els annexos 1 i 3 de l’acord del plenari del Consell Municipal, 

de 21 de desembre de 2012, pel qual s'aprova el Catàleg de llocs de treball, en els 

termes que s’adjunten als annexos d’aquest expedient. PUBLICAR aquest acord i els 

seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal i, de forma resumida, al 

Butlletí Oficial de la Província. 

 

9.- (390/2016)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició 

pública del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment 

per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat 

i Prevenció, de 22 de març de 2017, d’acord amb l’informe de la Gerència de 

Recursos que obra a 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 Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de 

Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 

Gaseta Municipal i al web municipal. 
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10.- (45/2017)  DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’honor al sofriment, 

en la categoria d’argent, a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona núm. 24778, 

atès que, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, no s’ha apreciat la 

concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’honors i 

recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, 

aprovat pel consell plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

11.- (53/2017)  DESESTIMAR, vistos els informes que obren a l’expedient, la concessió de 

la Medalla d’Honor al Sofriment a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona núm. 

23474, per no complir els requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament 

d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 

d’Incendis, aprovat pel consell plenari de 17 de setembre de 1976. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l'Eixample 

 

12.- (16PL16436)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

l’edificació al carrer Balmes, 167 i carrer París, 208-210, promogut per DUIM 

Investment 2015, SL, que incorpora les prescripcions imposades a l’acord d’aprovació 

inicial del pla, tal com es fa constar a l’informe tècnic jurídic de la Direcció de Serveis 

de Planejament; RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública 

de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció esmentada, de 

valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a l’efecte 

de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

13.- (16PL16442)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

a l'àmbit de l'Institut Químic de Sarrià, situat a la Via Augusta, núm. 390, promogut 

per IQS - Institut Químic de Sarrià. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

14.- (16PL16399)  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 l'equipament situat al carrer Llobregós 107-113, d’iniciativa municipal. 

 

Districte de Sant Martí 

15.- (15PL16373)  ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei 

d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci 

administratiu positiu i de la normativa del Pla especial urbanístic per a la implantació 

de locals comercials de menys de 2.500 m2 de superfície de venda al centre comercial 

Diagonal Mar, promogut per NW Diagonal DM1, SL; i PROCEDIR, si escau, a la 

seva notificació. 
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16.- (16PL16415)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del subsector 4 del PMU Perú - Pere 

IV, illa delimitada entre els carrers Pere IV, Josep Pla, Marroc i Puigcerdà —districte 

d'activitats 22@BCN—, promogut per Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, SA. 

 

17.- (16PL16437)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

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

de la plaça de les Glòries entre els carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz- 

Independència i Consell de Cent, d’iniciativa municipal, amb les modificacions, 

respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció 

de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la 

Direcció esmentada de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a 

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

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

definitiva. 

 

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 


