
 
 

Secretaria General 

 
 

Ref.: CP 1/17  

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 27 de gener de 
2017. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2016. 

 
C) Part decisòria / executiva 

 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 
1.- (E.11.6006.16) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 22 de desembre de 2016, que 

aprovà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
relatiu al finançament de determinades actuacions en el tram II de la línia 9 del Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona. 

 

2.- (E.03.6046.16) RATIFICAR l’acord de la Comissió de Govern, de 29 de desembre de 2016, 
relatiu a l’adquisició a la Generalitat de Catalunya, a títol de compravenda, de les finques situades 
a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 247, i identificada registralment com a finca núm. 
12301 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i com a finca 11795 
de la secció 5 del Registre de la Propietat núm. 17 dels de Barcelona, carrer de Moianès 19.X, 
identificada registralment com les finques núm. 4169, i 12051 (secció 2) del Registre de la 
Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i finca del carrer de Gavà 39.I., identificada registralment 
com a finca núm. 8747 de la secció 2 del Registre de la Propietat núm. 14 dels de Barcelona, en 
virtut del conveni signat el 27 de desembre de 2016 amb la Generalitat de Catalunya, relatiu al 
finançament del tram II de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, d’acord amb el que 
preveu l’article 11 punt 1 apartat p) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 
i l’article 30, segon punt 22, del Reglament orgànic municipal. 

 
3.- 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. Xavier Monge Profitós membre del Consell d'Administració de la Societat 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, en substitució del Sr. Gerard Solé Segú. 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. 
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

4.- (20160563) APROVAR definitivament el Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025; RESTAR 
assabentat dels informes dels consells plenaris dels districtes; RESOLDRE les al·legacions 
presentades durant el termini d'exposició pública d'acord amb els informes jurídics que figuren a 
l'expedient i que es donen per reproduïts; i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 

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

 
5.- (122/2016) RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa, de 15 de desembre de 2016, pel qual es resol 

DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d'Honor al Sofriment en la categoria de 
bronze, formulada per , agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, núm. de 
matrícula 26333, 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. 

 
6.- (143/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei d’Extinció d’Incendis 

i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria d’argent, per 
haver prestat serveis durant 35 anys sense interrupció ni nota desfavorable en els seus 
expedients personals, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.b) 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. 

 
7.- (147/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei d’Extinció d’Incendis 

i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria de bronze, per 
l’acreditació de fets de transcendència pública o importància pràctica pels fins propis del servei, 
d’acord amb el que disposa l’article 4.2.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. 

 
8.- (148/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, i a títol honorífic, a 

les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona que 
figuren en la relació adjunta, per haver-se distingit notablement per la seva actuació en favor del 
servei esmentat, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 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. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

9.- 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 l’Il·lm. Sr. Daniel Mòdol Deltell vicepresident del Consell d’Administració de la 
Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en substitució de la Il·lma. Sra. Mercedes 
Vidal Lago, que restarà com a membre del Consell d’Administració esmentat. Segon.- Designar 
el Sr. Anton M. Salvadó Cabré membre del Consell d'Administració de la Societat Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, en substitució del Sr. Manuel Valdés López. Tercer.- Establir 
que el termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius 

anonimitzat LOPD
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estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 
Quart.- Facultar indistintament la presidenta i el secretari del Consell 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. 

 

10.- (CO 2016-07/18) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts del Consorci del Besòs per a fer efectiva 
l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del Consorci, 
aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 13 de juliol de 
2016. PUBLICAR el present acord i el text de la modificació dels estatuts al BOP i a la Gaseta 
Municipal. 

 
11.- (EM 2016-10/24) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament 
de Barcelona i de les entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen, aprovat inicialment 
per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 19 d'octubre de 2016. PUBLICAR 
el present acord i el text de la modificació dels estatuts al BOP i a la Gaseta Municipal. 
FACULTAR indistintament, el president i el secretari de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA (BIMSA), perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 
acord. 

 
12.- (15PL16354) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, 
albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’us turístic a la 
ciutat de Barcelona, 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. 

 
13.- (16PL16386) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació puntual de la modificació del Pla general metropolità per a la 
protecció del patrimoni històric artístic de Barcelona, d’iniciativa municipal; RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 
amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament de valoració de les al·legacions, que 
consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; TRAMETRE l’expedient 
a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
14.- (2016 SD 363 (57/2017) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2017, que APROVA 

el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la 
reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona; que AUTORITZA i 
DISPOSA la despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, per fer front 
a les despeses derivades del conveni, amb càrrec a la partida indicada en aquest mateix 
document del pressupost municipal per a l’exercici 2017, per un import de 6.677.152,51 euros, 
amb el següent desglossament: import net, 5.518.307,86 euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i 
import de l'IVA, de 1.158.844,65 euros. La consignació esmentada queda supeditada al crèdit 
que autoritzin els pressupostos municipals per a l’exercici de l’any 2017; i que FACULTA la 
cinquena tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, per a la signatura del 
present conveni i dels actes que se'n derivin. 
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Districte d’Horta-Guinardó 
 

15.- (15PL16381) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla de millora urbana d’ordenació i definició volumètrica del sector S.05 "Bransi" 
inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri del Carmel i entorns, promogut per 
Nimoy Connect, SL; REQUERIR al promotor que, en el termini màxim d’un any a comptar des 
del dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia de 16.800,00 euros, 
corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes 
establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ 
per a la publicació d’aquest acord; i NOTIFICAR l’acord adoptat als promotors del pla. 

 
16.- (16PL16423) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic per a la concreció dels usos dels nous 
equipaments (7A), i l’ordenació de les edificacions i volumetries, a l’àmbit del recinte de la 
fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, promoguda per la MIA 
de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb els ajustos 
a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient 
i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 
Districte de Nou Barris 

 
17.- (16PL16400) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció de l’ús i ordenació de l’equipament situat 
al carrer de la Jota, núms. 72-74, i carrer de Malgrat, núms. 64-66, promogut per Inmocabec, CB, 
amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

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 Municipal de CiU: 

 

1.- (M1519/5500) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal presenti, en el 
termini de dos mesos, un pla que prevegi els recursos humans (agents de la Guàrdia Urbana i 
agents cívics) i materials necessaris, amb l'objectiu d'evitar l'increment d'incidències i queixes 
veïnals a l'espai públic. 



5  

Del Grup Municipal de C’s: 
 

2.- (M1519/5503) El Plenari del Consell Municipal acorda: a) Que el Govern municipal 
impulsi, dins el grup de treball paritari entre Generalitat i Ajuntament, l'elaboració d'un 
pla director portuari que determini els futurs usos del Port Olímpic, a més de les obres 
que són necessàries per a la millora i l'adequat manteniment de les instal·lacions, i 
l'establiment d'un règim d'utilització que garanteixi la seva viabilitat econòmica i 
l’augment de la rendibilitat social. L'Ajuntament vetllarà perquè durant l'elaboració del 
pla es tinguin en compte, entre altres, els aspectes següents: 
1. Participació dels actuals operadors i treballadors del Port Olímpic a la definició de 
les actuacions de millora i la reordenació dels espais i les activitats, conjuntament amb 
experts i veïns. 2. Consens amb els veïns i agents econòmics de la zona. 3. 
Sostenibilitat econòmica. 4. Millora de la mobilitat sostenible. 5. Ampliació de l'espai 
públic destinat a l'ús ciutadà. 6. Millora de la qualitat dels espais d'oci públic. 7. 
Promoció dels usos esportius de forma prioritària. 8. Prioritzar la continuïtat de les 
concessions actualment gestionades per les entitats sense ànim de lucre. b) Informar 
periòdicament en el marc de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat dels 
avenços de l’exposat als punts anteriors per tal de facilitar el seguiment del present 
conveni per part de tots els grups municipals. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 
3.- (M1519/5491) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal 

impulsi els instruments urbanístics necessaris per tal de declarar Barcelona ciutat de 
tanteig i retracte, en edificis sencers i solars, i en aquests últims delimitar les àrees 
d’aplicació. 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 

 
5.- (M1519/5497) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que l’Ajuntament de 

Barcelona posi en marxa una aplicació informàtica que garanteixi la fiscalització 
municipal de les condicions de treball de les empreses contractistes de l'Ajuntament i 
de les seves empreses, instituts i organismes autònoms, així com el compliment en 
matèria laboral dels contractes atorgats, els convenis col·lectius i la legislació laboral 
general, i poder, així, adoptar les mesures legals o contractuals oportunes. 2. Que el 
sistema inclogui la presentació de la documentació relativa als contractes laborals, les 
altes i baixes a la seguretat social, les cotitzacions i nòmines de totes les persones 
assignades totalment o parcialment a l'execució del contracte amb l'Ajuntament de 
Barcelona. 3. Que el programari es desenvolupi amb codi obert i lliure, si és 
tècnicament i econòmicament factible, per tal que pugui ésser utilitzat i adaptat per 
altres administracions públiques d'acord amb les seves necessitats. 4. Que el Govern 
presenti un informe de seguiment de l’estat d’evolució del desenvolupament de 
l’aplicació en el termini de 6 mesos, que inclogui necessàriament la justificació de les 
solucions tècniques adoptades, el calendari d’execució, l’estructura i el funcionament 
previst, per tal de posar-la en marxa durant el 2018. 

 
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 PSC: 
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Única.- (M1519/5506) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Instar el Parlament de 
Catalunya a garantir que la futura Llei de comerç, serveis i fires respecti el règim 
especial comercial reconegut legalment i normativa a la ciutat de Barcelona, així com 
la integritat i la forta identitat d’un model comercial propi que es fonamenta en el treball 
i la complicitat amb un sector que genera riquesa i ocupació alhora que ajuda a la 
cohesió dels nostres barris. - Defensar l’autonomia de l’Ajuntament de Barcelona i 
posar-la al servei d’un model de comerç de proximitat i de qualitat que ha esdevingut 
tot un referent arreu i que ajuda tant al benestar ciutadà, la cohesió social i l’equilibri 
territorial com a la projecció de la ciutat. En aquesta línia, reclamar que es respecti i 
reconegui l’especificitat que atribueix la Carta municipal a la ciutat en matèria de 
comerç, així com el propi marc competencial que aquesta li reconeix a Barcelona. - 
Reivindicar el paper de les administracions locals a l’hora d’enfortir els models urbans, 
per exemple els Business Improvement District (BID) o les àrees de promoció de 
l’economia urbana (APEU), que garanteixin la seva participació activa i de 
coresponsabilitat en la presa de decisions que els afecten en virtut del principi de 
subsidiarietat i la necessària observació dels preceptes que emanen de l’aplicació dels 
nous marcs normatius establerts en l’àmbit autonòmic, estatal i europeu. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Donar suport exprés a la Plataforma 
de Víctimes de l’Alvia 04.155. Segon.- Que l’Ajuntament de Barcelona rebi la 
Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04.155, per conèixer les seves demandes i 
reivindicacions. Tercer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que encarregui a una comissió 
d'experts i tècnics independents la recerca dels fets ocorreguts. Quart.- Sol·licitar al 
Govern de l’Estat l'obertura d'una comissió d’investigació en seu parlamentària per 
esgrimir possibles responsabilitats polítiques. 

 
2.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Seguir refermant els esforços i 

compromisos amb les polítiques de cooperació incrementant els recursos econòmics i 
possibilitats d’incidència destinats a les entitats i ONG que treballen sobre el terreny 
per millorar les condicions de vida dels refugiats als camps del sud d’Europa. Segon.- 
Instar el Govern espanyol a un major compromís en el territori per oferir ajuda 
humanitària als refugiats. Tercer.- Instar la Unió Europea i les agències internacionals 
a coordinar de manera urgent una intervenció global per tal de garantir les mínimes 
condicions necessàries per als refugiats, tenint en compte les ciutats, que són les que 
sovint estan en primera línia de l’assistència i la protecció dels més vulnerables. Quart.- 
Comunicar el present acord a la Unió Europea, al Govern de l’Estat espanyol, al Govern 
de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. 

 
3.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Instar el Govern espanyol a establir 

de forma immediata el procediment a seguir —mitjançant un mecanisme ràpid, 
universal, col·lectiu i eficaç, que garanteixi la protecció dels consumidors, evitant que 
la càrrega del procés recaigui en els clients afectats— per tal que les entitats financeres 
facin efectiu el compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016, i en aquest sentit, procedir a modificar 
el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de 
consumidores en materia de cláusulas suelo, aprovat pel Govern de l’Estat, per tal 
d’adequar-lo plenament a la sentència. Segon.- Instar el Banc d’Espanya a definir els 
mecanismes obligatoris per tal que els bancs implicats facin efectiu el compliment de 
la sentència esmentada i informin, de forma perceptiva, cadascun dels clients afectats, 
dels drets que els corresponen durant el primer semestre del 2017. Tercer.- Instar la 
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Generalitat de Catalunya, en cas que no es faci efectiu el retorn immediat dels diners 
a retornar, a impulsar mecanismes de mediació efectius entre els clients afectats i els 
bancs implicats en el procés. Quart.- Instar el Govern espanyol i la Generalitat de 
Catalunya a articular mecanismes de coordinació i cooperació amb les associacions 
de persones consumidores i usuàries i plataformes d’afectats per la hipoteca per tal 
que puguin participar en la supervisió que el procés de retorn es desenvolupa de 
manera efectiva i el més àgil possible. Cinquè.- Instar el Banc d’Espanya a establir el 
mecanisme per supervisar i, si escau, sancionar, aquelles entitats que incompleixin 
l’aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea núm. 144/2016, 
de 21 de desembre de 2016. Sisè.- Instar l’Agència Catalana de Consum, 
conjuntament amb l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), a realitzar 
de forma URGENT una campanya de difusió del dret de les persones afectades per 
les clàusules sòl que se’ls retorni les quantitats indegudament pagades per aquest 
concepte. Setè.- Instar el Govern espanyol a retirar el recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i 
relacions de consum, del Parlament de Catalunya, en la mesura que protegeix els drets 
del consumidor i regula les clàusules sòl, per impedir que fossin abusives, en línia amb 
el que estableix la legislació comunitària. 

 

EL SECRETARI GENERAL, 

 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 




