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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE SETEMBRE DE 2019 
 
 
 
NOVA VERSIÓ DE L’ORDRE DEL DIA  
 
 
 
 
A) Aprovació de les actes de les sessions de 15 de juny, 16 i 23 de juliol i 5 d’agost de 
2019 
 
B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
C) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 

1. –  (53/2019) ATORGAR  la medalla d’honor al sofriment en la categoria d’argent a l’agent 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 25405, atès que, d’acord 
amb els informes que figuren a l’expedient, s’ha apreciat la concurrència dels requisits 
establerts a l’article 3 del Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat pel Consell 
Municipal Plenari de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb 
els efectes econòmics previstos a l’article 5 del mateix Reglament.  

2. –  (54/2019 RH) ATORGAR  la medalla d’Honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 
que figuren en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze, per haver 
prestat serveis  sense interrupció durant 35 o 25 anys respectivament, sense cap nota 
desfavorable en els seus expedients personals, d’acord amb els informes que figuren a 
l’expedient i amb allò previst a l’article 3 del Reglament d’Honors i Recompenses de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, 
aprovat pel Consell Municipal Plenari de 17 de setembre de 1976 i modificat en data 25 
de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les medalles d’argent a 
l’article 5 del mateix Reglament.  
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3. –  (57/2019 RH) DESESTIMAR la sol·licitud formulada, el 18 de desembre de 2018, pel 
membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 24082, relativa a la 
concessió de la medalla d’honor al mèrit, en la categoria de bronze, prevista a l’article 
4.2.3 del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat en 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, atès que, d’acord amb els 
informes que figuren a l’expedient, no resulta acreditat que hagi prestat servei durant 
25 anys, de forma ininterrompuda, a la Guàrdia Urbana de Barcelona.  

4. –  (76/2019 RH) ATORGAR la medalla d’honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona que figuren a les relacions adjuntes, en la categoria d’argent per haver 
destacat de forma rellevant com a conseqüència d’un acte de servei o en l’exercici de 
les funcions pròpies del cos, i en la categoria de bronze per haver destacat en el 
compliment de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis 
professionals, publicacions científiques o serveis d’interès públic, que comporten un 
prestigi per al cos respectiu o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat; tot això 
a la vista del dictamen de la Comissió de valoració celebrada el dia 4 de setembre de 
2019 i d’acord amb allò previst a l’article 4.2.2 i 4.2.3 del Reglament d’honors i 
recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat el 17 de setembre de 1976 i 
modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les 
medalles d’argent a l’article 5 de l’esmentat Reglament.  

5. –  (77/2019 RH) ATORGAR les plaques de reconeixement i la medalla d’Honor al Mèrit en 
la categoria d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la 
Guàrdia Urbana que figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la disposició 
addicional del  Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona  i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves 
actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana d’aquesta ciutat.  

6. –  (714/2019) ESMENAR I MODIFICAR els annexos 1, 2 i 3 de l’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; MODIFICAR la relació de categories professionals en el 
sentit d’incorporar una nova categoria professional laboral amb la denominació 
d’Ajudant de serveis auxiliars, tal i com es detalla a l’annex 3; MODIFICAR les taules 
retributives municipals consistents en l’increment del 0,25% d’acord amb el Reial 
Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018, amb efectes 1 de juliol de 2019, i 
modificar l’annex 4 de la relació inicial de llocs de treball, tal i com es detalla a l’annex 
corresponent; AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti 
d’aplicació les vigents taules retributives de l’Ajuntament de Barcelona a incrementar 
les retribucions del personal d’acord amb el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de 
desembre de 2018; PUBLICAR els acords anteriors 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.  
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7. –  (79/2019) APROVAR l’expedient 79/2019 de reconeixement de crèdit per un import de 
1.650,91 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 
Integración Social de Minusválidos, SL, amb NIF B61098638, despeses realitzades l’any 
2018 i no reconegudes en l’exercici que li corresponien i despeses realitzades al gener 
de 2019 i no incloses al contracte corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l'obligació de la despesa per un import de 1.650,91 euros, amb càrrec al pressupost i 
partida indicats en aquest mateix document, a favor de Integración Social de 
Minusválidos, SL, amb NIF B61098638.  

8. –  (s/n) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci 
únic de les Societats Privades Municipals, els acords següents: 1.- DESIGNAR membres 
dels Consells d'Administració de les Societats Municipals que es detallen, les persones 
següents: Barcelona de Serveis Municipals, SA, Vicepresidència: Ima. Sra. Janet Sanz 
Cid, en substitució de l’Im. Sr. Jordi Martí Grau que restarà com a Conseller. Barcelona 
Cicle de l’Aigua, SA, Conselleres: Sra. Gemma Arau Ceballos i Sra. Anna Cardellach 
Giménez. 2.- ESTABLIR que el termini de designació dels consellers i conselleres que es 
nomenen serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que 
fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- FACULTAR indistintament els/les 
Presidents/tes i els/les Secretaris/àries dels Consells d'Administració per comparèixer 
davant notari i elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors, com també per 
complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la 
correcció d'errors materials en cas necessari.  

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 

9. –  (18SD0170CO) ÚNIC.- APROVAR les modificacions a incloure en el Conveni de delegació 
per part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona de les 
competències per a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona (aprovat per acord 
del Consell Municipal en sessió de 26 d’octubre de 2018) que consten en l’annex adjunt 
al present acord, les quals tenen  per objecte afegir un paràgraf introductori en la 
Clàusula sisena relativa al règim econòmic financer de la gestió del Port Olímpic i 
assignar una nova funció a la "Comissió de seguiment vigilància i control" regulada en 
la Clàusula dissetena i, ACCEPTAR la delegació de competències de conformitat amb les 
modificacions introduïdes en l'esmentat Conveni.      

Districte de l'Eixample 
 

10. –  (17PL16498) 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 Urbanístic i de Millora Urbana de concreció d'usos i d’ordenació volumètrica 
de la finca situada al carrer Mallorca 234 de Barcelona, promogut per UNIQ M234 S.L., 
atesa la petició formulada pel promotor, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció 
d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dóna per reproduït 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 necessàries per a continuar 
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la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es 
procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.  

Districte de les Corts 
 

11. –  (18PL16581) 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), de la 
Modificació del Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a la concreció 
de la titularitat, tipus i ordenació de l'equipament del carrer Remei 18-32 i ajust viari en 
els carrers Joan Güell i del Remei, promogut per la Fundació Sant Josep Oriol, atesa la 
petició formulada pel promotor a fi d’introduir esmenes en el document, i tot això 
d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i 
es dóna per reproduït 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 necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, 
es declararà la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i 
NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.  

Districte de Sant Martí 
 

12. –  (18PL16647) 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 per a la transformació dels edificis industrials consolidats situats a les 
parcel·les del carrer Bolívia 250 i 254; promogut per INMAY SL, atesa la petició 
formulada pel promotor a fi d’introduir esmenes en el document, i tot això d’acord 
amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dóna 
per reproduït 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 
necessàries per a continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la 
caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions i NOTIFICAR el 
present acord als promotors del Pla.  

13. –  (18PL16601) 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, l’errada 
material continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 29 de març de 2019, relatiu al 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, en el sentit a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament que es dóna per reproduït a efectes de motivació.  

c) Proposicions 
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D) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
E) Mocions 
F) Declaracions Institucionals 


