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Ref.: CP 3/17  

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 24 de febrer de 
2017. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2017. 

 
C) Part decisòria / executiva 

 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (E.07.6033.16) ACCEPTAR la renúncia formulada per la Generalitat de Catalunya, al dret de 
superfície constituït a favor de la dita administració per acord del Plenari del Consell Municipal 
en sessió de 26 de març de 1999, respecte a la finca de propietat municipal situada al carrer 
Berruguete, núms. 33-35, per a la construcció d’una residència assistida i centre de dia per a 
gent gran; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
2.- (E.01.6064.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 

situada al passeig de Joan de Borbó, núm. 11, 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 fer totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
3.- (E.08.6152.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la finca 

situada al carrer Pla dels Cirerers, núms. 2-4, 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 en 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 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. 
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4.- (E.08.6128.16) CEDIR, gratuïtament, al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 
situada a la Via Favència, núms. 263-271, 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 en 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 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. 

 

5.- (E.08.6133.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 
l’Habitatge respecte a la finca del carrer Escolapi Càncer, núms. 10-12, grafiada en el plànol 
annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió, 
d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial per destinar-
lo a lloguer social, d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO d'acord 
amb les dites condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR l’Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

 

6.- (ASS 2017-02/07) APROVAR la constitució de l’Associació Xarxa de Municipis per l'Economia 
Social i Solidària i la incorporació a aquesta de l’Ajuntament de Barcelona com a membre de 
ple dret; APROVAR els estatuts de l’associació que s’adjunten a l’expedient; DESIGNAR el 
primer tinent d’alcaldia com a representant titular i el comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum com a representant substitut de l’Ajuntament de Barcelona. 
FACULTAR ambdós, indistintament, per a la signatura dels documents, i efectuar tots els 
tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. COMUNICAR aquest acord a la Xarxa 
d’Economia Social i Solidària, a través de la secretaria tècnica que està assistint el procés de 
constitució de la futura associació. 

 
7.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la 

Societat Privada Municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: Primer.- 
Designar el Sr. Fèlix Ortega Sanz membre del Consell d'Administració de la Societat Barcelona 
de Serveis Municipals, SA, en substitució del Sr. Salvador Illa Roca. Segon.- Establir que el 
termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, 
sens 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 dur a terme la 
correcció d'errors materials en cas necessari. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
8.- (F1701) AUTORITZAR el Patronat Municipal de l'Habitatge a concertar dos préstecs hipotecaris 

per uns imports màxims de 3.900.000,00 euros i 3.600.000,00 euros, respectivament, destinats 
a finançar les obres de dues promocions de 26 habitatges cadascuna, a Can Batlló, en les 
condicions que s'adjunten a l'annex. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de Sant Andreu 
 

10.- (16PL16424) 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 
esportiu situat a la confluència dels carrers Pare Manyanet i Bonaventura Gispert, d’iniciativa 
municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic 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. 

 
12.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la 

Societat Privada Municipal Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, els acords següents: 
Primer.- Designar el Sr. Manuel Valdés López membre del Consell d'Administració de la 
Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en substitució del Sr. Francisco A. Ullod 
Marcos. Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà 
l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el 
canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament la presidenta 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. 

 
c) Proposicions 

 
D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / declaracions de grup 

Es fa constar que les proposicions / declaracions de grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

 

Del Grup Municipals de C’s: 
 

1.- (M1519/5702) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal, d’acord amb 
les competències que el Decret del Reglament de Turisme de la Generalitat de Catalunya 
defineixi per a l’Ajuntament de Barcelona, presenti en el termini de 6 mesos una proposta 
d'ordenança del lloguer turístic que inclogui, entre altres, els aspectes següents: 1. Distinció i 
regulació diferenciada entre l'habitatge d'ús turístic i el lloguer en l'habitatge habitual. 2. Horaris, 
ocupació màxima i normes de comportament dels hostes que s'adaptin a les característiques 
dels diferents tipus d'allotjament. 3. Responsabilitat de l'operador, propietari o arrendatari de 
l'immoble en cas d'incompliment de les normes establertes a l'ordenança. 4. Protocols 
d'actuació municipal i sancions. 5. Estudiar la possibilitat legal d'establir una fiança pels 
habitatges d'ús turístic i una taxa o impost per al lloguer col·laboratiu. 6. Establir la suspensió 
de l'activitat en cas d'infraccions greus i reiterades. 
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Del Grup Municipal d’ERC: 
 

2.- (M1519/5690) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar el Govern municipal a millorar 
la gestió pressupostària que ha provocat la generació dels superàvits més alts de la història de 
l'Ajuntament de Barcelona. 2. Destinar a polítiques d'habitatge el 50%, com a mínim, del 
superàvit assolit l'exercici 2016 o, en el seu defecte, aquella quantitat que permeti assolir el 
25% del total d'inversions previstes per a aquesta matèria en l'exercici 2017. 

 
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’actes d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen 
efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal de CiU: 

 
1.- (M1519/5709) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Manifestar l’adhesió de 

Barcelona al Pacte nacional pel referèndum. Segon.- Subscriure el contingut del manifest del 
Pacte nacional pel referèndum, que a continuació presentem. Tercer.- Promoure que entitats, 
associacions i agents econòmics de Barcelona se sumin al Pacte nacional pel referèndum i 
subscriguin el seu manifest. Quart.- Donar suport als membres de la Mesa del Parlament de 
Catalunya davant la querella per raons ideològiques feta arribar aquest dijous per part de la 
Fiscalia Superior de Catalunya a instàncies del Tribunal Constitucional. Cinquè.-Rebutjar l’intent 
d’influir en el debat polític per part de la Fiscalia, ja que motiva la querella contra els quatre 
membres de la Mesa per la seva ideologia i atemptant contra el dret bàsic de llibertat de 
pensament. 

 
Del Grup Municipal del PSC: 

 
2.- (M1519/5701) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Instar el 

Govern de l'Estat que: 1. S'efectuïn les reunions urgents necessàries del Pacte de Toledo i els 
agents socials per estudiar el mecanisme per aplicar perquè de forma permanent es garanteixi 
la suficiència financera del Sistema de Seguretat Social, així com s'estableixin els mecanismes 
necessaris per superar l'efecte negatiu en els actuals i futurs pensionistes que té i tindrà 
l'aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de 
l’índex de revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social, tornant a la revaloració 
vinculada a l’IPC. 2. S'apliqui la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes garantint la igualtat salarial que comportarà la igualtat d'ingressos en 
pensions. 3. S'apliqui la "disposició addicional t30 referent a la pensió de viduïtat" de la Llei 
27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat 
Social. 4. S’estableixi la creació d'un nou marc de relacions pactat amb els agents socials que 
superi les conseqüències de les darreres reformes laborals. 5. Es garanteixi un increment 
gradual del salari mínim interprofessional per tal que en el termini d'una legislatura sigui 
equiparable al 60% del salari mitjà, tal com recomana la Carta social europea (1996). 6. Es 
financin des de la fiscalitat general les polítiques actives d'ocupació consistents en deduccions 
en les cotitzacions. 7. Que el conjunt de les pensions mínimes s'incrementi per sobre de l'IPC, 
per tal que les seves quanties siguin superiors al límit de pobresa, en especial les que afectin 
les pensions no contributives que actualment es situen en valors al llindar de la pobresa severa. 
8. Recuperació de poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions des de l'any 2011 i 
recuperació del nivell existent en aquell any del Fons de Reserva, per poder afrontar la pressió 
que el sistema de pensions tindrà amb motiu de la incorporació de la generació del baby boom 
(els nascuts entre 1958 i 1978). 9. Garantir que no existeixi cap reforma del Sistema de 
Seguretat Social sense previ acord del Pacte de Toledo i els agents socials. 
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F) Declaracions institucionals 
 

1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Instar el Govern espanyol a reduir l’IVA dels Serveis 
Funeraris del 21% al 10%. Segon.- Instar les forces polítiques amb representació al congrés a donar 
suport a la proposició no de llei per reclamar l’aplicació del tipus reduït als serves funeraris per la seva 
consideració de “serveis bàsics”. Tercer.- Comunicar el present acord al Govern de l’Estat espanyol i al 
Congrés dels Diputats. 

 

2.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. L’OMS ha declarat el dia 28 de febrer de 2017 com el Dia 
Internacional de les Malalties Minoritàries. Que l’Ajuntament de Barcelona commemori aquest dia amb 
un acte de conscienciació sobre les malalties minoritàries i se sumi als diferents actes que es realitzin 
en el marc del Dia Internacional de les Malalties Minoritàries. 2. Que l’Ajuntament de Barcelona participi 
en campanyes de sensibilització per tal de conscienciar la ciutadania d’aquest tipus de dolències. 3. 
Que l’Ajuntament de Barcelona continuï donant suport a les entitats que dia rere dia milloren les 
condicions de vida de les persones i familiars que pateixen aquest tipus de dolències. 4. Que 
l’Ajuntament de Barcelona promogui i impulsi la investigació en malalties minoritàries en el marc dels 
òrgans de govern de les institucions sanitàries en què participa. 5. Remetre el contingut d’aquesta 
declaració a totes aquelles entitats que tenen com a objectiu conscienciar la població sobre les malalties 
minoritàries. 

 

3.- El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Des de l’Ajuntament de Barcelona seguirem 
treballant per tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral i personal i familiar, ja que les 
dones tenen dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions. 2. Des de 
l’Ajuntament de Barcelona seguirem treballant per una reorganització de les tasques de cura i de la llar 
basada en la coresponsabilitat. I també un repensament dels temps i horaris quotidians. 3. Des de 
l’Ajuntament de Barcelona instarem l’Estat espanyol que els permisos per maternitat i paternitat siguin 
més igualitaris com ja fan certs països nòrdics. Uns permisos que fomentin la coresponsabilitat a l’hora 
de tenir cura dels fills o filles. Perquè aquests siguin més llargs i flexibles donant sempre l’oportunitat als 
progenitors d’escollir quan agafar-se les setmanes que els pertoquen (és a dir, o al mateix temps, o un 
després de l'altre segons les seves necessitats). Aplicar mesures similars a aquests països com Suècia 
o Finlàndia ajudaria a reduir la discriminació salarial que pateixen les dones en edat de ser mares, i que 
es manté al llarg de la seva vida laboral. 4. Des de l’Ajuntament de Barcelona seguirem reivindicant el 
dret com a dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat desitjada i segura, vetllant, 
també, perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. 5. Des de 
l'Ajuntament de Barcelona seguirem vetllant per aturar la publicitat sexista a establiments i espais 
públics de la ciutat. 6. Des de l’Ajuntament de Barcelona encoratgem tota la ciutadania a assistir a la 
manifestació del proper 8 de març a favor dels drets de les dones, per contribuir a una Barcelona més 
justa i igualitària. 

 
4.- El Plenari del Consell Municipal acorda: - Reconèixer institucionalment i de forma pública la tasca de 

l’Associació Esclat en favor de la inclusió de les persones amb paràlisi cerebral i aprofitar el 40 
aniversari de la seva fundació per destacar la seva insubstituïble feina solidària i en favor de la 
comunitat. - Manifestar públicament, en nom de la ciutat de Barcelona, l’orgull que suposa comptar amb 
un teixit associatiu i una societat civil compromesa de la qual forma part activa des de fa més de 40 
anys una entitat com Esclat. - Renovar el compromís de la institució amb la plena igualtat i la defensa de 
totes les persones sense cap tipus de discriminació, treballant activament per la inclusió en tots els 
àmbits de la societat com el cultural, educatiu, social, professional o sexual, entre altres. - Instar el 
conjunt de les administracions públiques a oferir el seu suport clar i ferm a les iniciatives i polítiques 
actives que treballin per la igualtat i la inclusió. 
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Suport que també ha d’abastar les famílies, cuidadores, cuidadors i l’entorn de les persones amb paràlisi 
cerebral i altres discapacitats similars. - Valorar públicament la importància que per a la ciutat té el seu 
tercer sector social, com un àmbit en creixement, potencial i determinant per al futur de Barcelona i del 
país pel que fa a les polítiques de benestar social i bé comú. - Manifestar que la inclusió és un repte i 
una tasca de tothom, que necessita el treball cooperatiu i col·laboratiu de tots els agents i sectors que 
s’hi vulguin sumar, tot cercant de forma activa la complicitat corresponsable de les famílies, l’entorn, els 
territoris, les veïnes i els veïns, les administracions públiques, les xarxes comunitàries dels barris de la 
ciutat, les empreses i la resta d’entitats. - Apostar de forma decidida per un suport institucional i de 
recursos als projectes i activitats que vagin més enllà del servei assistencial a les persones usuàries i 
ajudin a consolidar dinàmiques de treball referents a aspectes de la vida quotidiana que permeten a 
cada persona sentir-se partícip i protagonista de la societat en què viu, part activa d’una Barcelona que 
ajuden a construir amb la resta de ciutadanes i ciutadans en peu de plena igualtat. - Renovar el nostre 
compromís institucional amb el treball per millorar l’accessibilitat i la qualitat dels serveis públics, tot 
adaptant-los a totes les persones. - Manifestar públicament la nostra aposta per oferir un actiu suport 
institucional a la tasca de difusió dels actes organitzats amb motiu de la commemoració del 40è 
aniversari de la fundació de l’entitat Esclat a fi i efecte de garantir que la ciutadania els conegui, els 
pugui compartir i hi pugui participar. - Manifestar públicament el nostre compromís amb l’assoliment de 
l’objectiu compartit que les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats similars puguin, en la 
mesura del possible, viure amb plenitud com qualsevol altre ciutadà, amb inclusió plena, en una societat 
justa, igual i solidària. 

 
5.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Instar la comunitat internacional i especialment els 

membres permanents del Consell de la Seguretat de les Nacions Unides i el Govern de l’Estat espanyol 
a fer complir les resolucions de les Nacions Unides sobre el conflicte del Sàhara Occidental, i garantir la 
realització d’un referèndum d’autodeterminació en què la població sahrauí pugui decidir lliurement i amb 
totes les garanties el seu futur. Segon.- Exigir que el Govern de l’Estat espanyol accepti la seva 
responsabilitat en la resolució d’aquest conflicte del Sàhara occidental, territori del qual és oficialment 
potència administradora. Tercer.- Instar les autoritats competents a demanar als membres del Consell 
de Seguretat de les Nacions Unides que acordin la dotació clara de competències a la MINURSO en 
matèria de drets humans, d’acord amb les cartes fundacionals i declaracions de la mateixa institució i 
que cap membre permanent d’aquest exerceixi el dret a veto en aquesta matèria. Quart.- Demanar al 
regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, el grup de 24 presos de Gdeim Izik 
inclòs, així com demanar-ne la protecció dels drets fonamentals. Cinquè.- Exigir que es permeti l’estada 
d’observadors internacionals, delegacions parlamentàries i mitjans de comunicació als territoris ocupats 
del Sàhara Occidental. Sisè.- Demanar que es garanteixi la lliure expressió dels activistes sahrauís que 
viuen als territoris del Sàhara Occidental ocupat. Setè.- Exigir que s’aturi l’explotació il·legal dels 
recursos naturals del Sàhara Occidental per part del Regne del Marroc. Vuitè.- Intensificar les relacions 
amb organitzacions de la societat civil de defensa de drets humans tant sahrauís com marroquines. 
Novè.- Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. 
Desè.- Enviar la present moció a les ambaixades dels membres permanents del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides a Madrid, Ministeri d’Afers Exteriors espanyol, missions permanents davant el 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides a Nova York, Federació ACAPS, CEAS, grups 
parlamentaris del Congrés i del Parlament de Catalunya, Delegació del Front Polisario a Catalunya i a 
l’Estat espanyol. 


