
 
 

Secretaria General 

 
 

Ref.: CP 14/17  

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 2 de novembre 
de 2017. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió de 6 d’octubre de 2017. 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

b) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (F1707) AUTORITZAR el Patronat Municipal de l'Habitatge a formalitzar un contracte de 
finançament per import de 59 milions d’euros amb el Banc de Desenvolupament del Consell 
d’Europa (CEB), d’acord amb les condicions annexes i destinat al finançament de fins al 23% 
del cost de la inversió en la construcció de 26 promocions d’habitatge públic destinat a lloguer 
social. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

2.- (CO 2017-10/21) RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut Ramon 
Llull en la sessió de 15 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus 
estatuts amb l’objecte d’incorporar la comunitat autònoma de les Illes Balears com a ens 
consorciat, adaptar-los a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
d’altres modificacions adients, segons consta a l’expedient administratiu annex. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 

 

3.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de Barcelona, com a 
soci únic de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, els acords següents: Primer.- Nomenar la Sra. 
Anna Cardellach Giménez membre del Consell d’Administració de la Societat, en substitució del 
Sr. Francesc Asís Ullod Marcos. Segon.- Establir que el termini de designació de la consellera 
que es nomena serà l’establert en els estatuts respectius, sense perjudici de la renovació que 
fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- FACULTAR indistintament el 
president i el secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a 
escriptura pública el nomenament anterior, 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. 

 

4.- (85/2017) RATIFICAR la resolució de l'alcaldessa, de 14 de setembre de 2017, per la qual 
es va ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit, en les categories d’argent i bronze, als membres 
de la Guàrdia Urbana que figuren respectivament a les relacions adjuntes, que s’han distingit 
ostensiblement en el compliment dels seus deures, per les seves actuacions rellevants i 
continuades al servei de la ciutat, d’acord amb el que disposen els articles 1, 4.2.b i c del vigent 
Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 
d’Incendis, de 17 de setembre de 1976. La concessió de la medalla en la categoria d’argent 
produeix els beneficis establerts a l’article 5 del reglament esmentat. 
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5.- (86/2017) RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa, de 14 de setembre de 2017, pel qual es resol 
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 Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de 
setembre de 1976, en reconeixement de les seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia 
Urbana d’aquesta ciutat. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

6.- (CO 2017-10/20) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Comitè Executiu de 
l’Autoritat del Transport Metropolità en la sessió de 27 de juny de 2017, per delegació del seu 
Consell d’Administració, relatiu a l’aprovació de la modificació i refosa dels seus estatuts, 
aprovada mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de 
febrer. 

 

Districte de Sants-Montjuïc - Districte de l'Eixample - Districte de Ciutat Vella - Districte de Nou 
Barris - Districte de Sant Andreu 

 

7.- (0176-03-17, 0177-02-17, 0178-01-17, 0179-08-17 i 180-09-17) APROVAR la incorporació al 
Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels exemplars 
que, per les seves característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser 
conservats dins el terme municipal, de cinc noves fitxes, corresponents als arbres següents: 1) 3 
unitats de Platanus X hispanica: ubicades a l’espai enjardinat entre els jardins del Teatre Grec i 
els jardins de Laribal, conegut l’espai com a jardins del Claustre del Districte de Sants-Montjuïc. 
2) Platanus X hispanica: ubicat al xamfrà de la plaça de Catalunya amb el carrer de Fontanella, 
districte de l’Eixample. 3) Pittosporum tobira: ubicat al parc de la Ciutadella, districte de Ciutat 
Vella. 4) Radermachera sinica: ubicat a la via Favència, 179, districte de Nou Barris. 5) 
Styphnolobium japonicum: ubicat al carrer de Virgili, 18, a la façana Llobregat del Casal de Barri 
Can Portabella, districte de Sant Andreu. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
Districte de les Corts 

 

8.- (15PL16375) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa 
Rosa, 39 al 57, d'Esplugues de Llobregat i avinguda d'Esplugues, 27(I) de Barcelona, propietat 
de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció 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 i que, a 
l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord, i CONDICIONAR l’executivitat d’aquest acord 
a la publicació i executivitat consegüent de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació del 
Pla especial per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-72, tramitat per 
part de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
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Districte d’Horta-Guinardó 
 

9.- (17PL16468) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic de concreció del tipus i ordenació de l’equipament del 
passeig Maragall, 295, promogut per Alter Assets, SL. 

 

10.- (15PL16378) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica a les parcel·les del carrer de Jerez, 
núms. 22B,22C i 24, promogut per Construccions Paytubi, SA, amb les modificacions a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Planejament; informe que consta a l’expedient i, a l’efecte 
de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 
D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 

Es fa constar que la proposició / declaració de grup que es transcriu a continuació té naturalesa 
d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeix efectes jurídics com a acte 
administratiu resolutori. 

 
Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/7070) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Expressar el suport de l'Ajuntament 
de Barcelona als agents econòmics i socials de la ciutat i continuar garantint que la institució 
treballarà al seu costat per tal d'impulsar l'activitat econòmica com a garantia de progrés 
econòmic i social a Barcelona. 2. Que l'Ajuntament de Barcelona demani formalment la retirada 
del Reial decret-llei publicat al BOE el 7 d'octubre passat per agilitzar el canvi de seus socials 
de les empreses. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

Es fa constar que les proposicions amb contingut de declaració institucional que es transcriuen 
a continuació tenen naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen 
efectes jurídics com a acte administratiu resolutori. 

 
Del Grup Municipal BComú: 

 

1.- (M1519/7065) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Afirmar que, tal com preveu la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (LEC), el sistema educatiu a Catalunya té com a 
principis rectors del sistema educatiu la transmissió i la consolidació dels valors propis d'una 
societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la 
igualtat (art. 2.1b), el pluralisme (art. 2.1e), la inclusió escolar i la cohesió social (art. 2.1f), i 
l'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament (art. 2.1q). Segon.- Defensar que 
tant els infants i adolescents, com el personal docent, els pares i mares de famílies i altres 
membres de la comunitat educativa tenen dret a expressar lliurement les seves opinions. 
Tercer.- Defensar la professionalitat dels equips educatius a l'hora de no involucrar l'alumnat en 
els seus posicionaments polítics o ideològics, així com el paper de l'Administració educativa i el 
seu esforç a l'hora de preservar l'escola com a comunitat escolar i protegir els drets a la llibertat 
ideològica, política i de consciència de tots els alumnes. Quart.-  
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Exigir una rectificació pública a PP i Cs per les sospites infundades sobre la qualitat del sistema 
educatiu a Catalunya, i un reconeixement explícit a mestres i professorat català per la seva 
capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat d'idees i valors, i la diversitat, en un marc 
de drets humans. Cinquè.- Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que emprengui les accions judicials necessàries contra els autors de difamacions i 
calúmnies. Sisè.- Expressar el suport d'aquesta corporació al model d'escola catalana en 
llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa davant aquests intents de descrèdit 
malintencionats. Setè.- Donar suport a les mobilitzacions del Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa (MUCE) en defensa de l'actual model català d'educació. Vuitè.- Donar trasllat 
d'aquests acords al Consorci d'Educació de Barcelona, als grups parlamentaris del Congrés, al 
Parlament de Catalunya, a les associacions de mares i pares, al Consell Escolar Municipal de 
Barcelona i a les direccions dels centres educatius de la ciutat i al MUCE. 

 
Del Grup Municipal ERC: 

 

2.- (M1519/7093) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Reconèixer el govern de Catalunya sorgit de les urnes el 27 de setembre del 2015 com el 
govern legítim de Catalunya, així com el Parlament de Catalunya sorgit d’aquestes com a únic 
representant legítim del poble de Catalunya. 2. Rebutjar l’aplicació de l'article 155 per part del 
Govern espanyol i condemnar la resposta autoritària i amenaçadora de l'Estat espanyol durant 
el referèndum d'autodeterminació de Catalunya del dia 1 d'octubre, els dies previs i els 
posteriors. 

 

F) Declaració institucional 
 

Única.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona assumeix el compromís de 
col·laborar en la consecució dels objectius següents: 1.- La implementació de la totalitat de la 
Llei de la renda garantida de ciutadania, i en conseqüència, la generalització de la compatibilitat 
amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l’IRSC. 2.- Promoure 
l’actualització en el termini més breu possible de l’IRSC, el qual està congelat des de 2010. 3.- 
Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la renda garantida 
de ciutadania puguin sol·licitar-la. 4.- Defensar la Llei de la renda garantida de ciutadania 
davant qualsevol amenaça o retallada en el futur. 

 

EL SECRETARI GENERAL, 
Jordi Cases i Pallarès 


