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Secretaria General 

 

 

Ref.: CP 8/16 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 27 de maig de 
2016. 

 
Aprovació de les actes de les sessions de 29 d’abril i de 5 de maig de 2016. 

 
C) Part decisòria / executiva 

 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

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

 
1.- RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa la comissió encarregada 

d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de presidents i vocals que hauran de 
constituir les meses electorals, formada pel director d’Informació de Base i Cartografia de 
l'Institut Municipal d'Informàtica, el Sr. Lluís Sanz i Marco, el cap de Departament de Població 
de l’institut esmentat, el Sr. Josep F. Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro i, actuant com a 
secretari, el secretari general de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 28 de maig, 
a les 9.30 hores, a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, primera 
planta), per a la celebració del sorteig esmentat. 

 
2.- RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa el Sr. Ricard Vinyes Ribas 

membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en substitució del Sr. Francisco 
Javier Domènech Sampere. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (20160334-35-36) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 37.764,10 
euros (IVA inclòs), tenint en compte la necessitat d’efectuar el pagament de les factures 
següents que corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat 
reconegudes en l’exercici corresponent: La factura número 0001, de 31 de desembre de 2015, 
emesa per Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697 Q, i així regularitzar les despeses generades 
per a la contractació d’anàlisi constructiu i aixecament de plànols de l’edifici municipal del 
Carrer Paradís, 10, amb relació al contracte menor número 15003480, aprovat en data 10 de 
setembre de 2015, per un import d'11.253,00 euros. La factura número 20150525, de 31 de 
desembre de 2015, emesa per l'empresa Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, i 
així regularitzar les despeses generades pel servei de disseny i construcció de 10 unitats de 
prototips models A1 PE tubular, A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, de protectors d’escocells 
destinats a l’espai de les terrasses de la ciutat de Barcelona, amb relació al contracte menor 
número 15005082, aprovat en data 27 de novembre de 2015, per un import de 8.361,10 euros. 
La factura número 10505979, de 30 de novembre de 2015, emesa per l’empresa J&A 
Garrigues, SLP, NIF B81709081, i així regularitzar les despeses generades pels serveis de 
suport jurídic per a la licitació del contracte d’obra pública pel subministrament d’energia 
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tèrmica a l’Hospital del Mar, amb relació al contracte menor número 15004502, aprovat en data 
4 de novembre de 2015, pe un import de 18.150,00 euros. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 37.764,10 euros (IVA inclòs), amb 
càrrec al pressupost i posicions pressupostàries indicades en aquest mateix document i a favor 
de les empreses que es detallen a continuació: Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, per un 
import d'11.253,00 euros; Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, per un import de 
8.361,10 euros i J&A Garrigues, SLP, NIF B81709081, per un import de 18.150,00 euros. 

 
4.- (14PL16212) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de 
consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions 
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. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 

5.- (14PL16275) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la rambla de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, 
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. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
6.- (14PL16242) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats al barri del 
Poble-sec, al districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les modificacions 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. 

 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 
7.- (15PL16374) 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 la parcel·la situada al 
carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, SL. 

 
Districte de Gràcia 

 
8.- (15PL16361) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la 
situada a la travessera de Dalt, núms. 97-99, i modificació puntual del PEPPAHA del Districte 
de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, SA. 

 

9.- (14PL16208) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats 
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del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les modificacions 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. 

 
Districte d’Horta-Guinardó 

 
10.- (15PL16371) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana del Sector 09 Hortal, al barri del Carmel i entorns, promogut 
per Ducsa Barcelona, SL, 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. 

 
11.- (15PL16289) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la situada als carrers de Martí 
i Alsina, núm. 2; de Chapí, núms. 46-52, i del Vent, núms. 5-9B, promogut per Lassus 
Internacional, SL, 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; 
DETERMINAR que, a l’empara de l’article 92.1.a) del text refós de la Llei d’urbanisme, s’afegeix 
d’ofici la prescripció següent: “Els espais de sortida a la coberta des dels habitatges de la planta 
inferior tindran les dimensions i alçada estrictament necessàries per a la seva funció, i no poden 
constituir, en cap cas, espais habitables pels habitatges. 

 
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 de govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

 
Del grup municipal de CiU: 

 
1.- (M1519/3387) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern rectifiqui el seu 

posicionament respecte a les noves directrius que de forma unilateral ha establert per a la 
redacció dels avantprojectes de cobertura de la ronda de Dalt, retornant a les que s'acordaren 
amb els veïns. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/3383) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. L'Ajuntament de Barcelona, dins 
el marc de la Carta municipal de Barcelona, es compromet que els salaris del personal al servei 
de l'Ajuntament en cap cas siguin inferiors als mil euros mensuals. 2. Adoptar mesures 
normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos de 
l'Ajuntament de Barcelona a adoptar el salari mínim de mil euros entre el seu personal 
contractat. 3. Endegar un procés de treball i negociació amb els agents socials i econòmics de 
la ciutat per tal de marcar un pla d'acció per assolir un salari mínim de mil euros, així com 
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estudiar la introducció d'ajudes a les empreses que millorin les condicions salarials dels seus 
treballadors. 4. Afavorir mesures encaminades a l'adopció d'un salari mínim de ciutat, com a 
pas pioner per arribar a assolir un acord de país en termes d'un salari mínim de mil euros. 5. 
Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 

 
Del Grup Municipal del PSC: 

 
4.- (M1519/3386) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda que el Govern municipal: 

1. Insti el Govern de la Generalitat que doni resposta de forma clara i diàfana als dubtes que ha 
generat entre la població el brot víric per enterovirus, ja que la informació és la principal eina 
per combatre l’alarma social, i així donar resposta, també, a per què aquest tema no s’ha 
gestionat des de la salut pública. 2. Garantir la informació de forma urgent —amb la participació 
de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya i de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, el 
Consorci d’Educació de Barcelona i l’IMEB—, a les escoles de la ciutat i les famílies dels 
alumnes i de les alumnes sobre què és l'enterovirus causant del brot; com prevenir la seva 
infecció i quins símptomes s’han de detectar i quines accions han de prendre les famílies dels 
menors i les menors davant un dubte raonat d’infecció. 3. Que des de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, el Consorci d’Educació 
de Barcelona i l’IMEB es revisin els protocols de comunicació davant futurs episodis vírics que 
afectin els menors i que puguin, com en aquest cas, causar alarma social. 

 
Del Grup Municipal del PP: 

 

5.- (M1519/3390) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar l'alcaldessa a nomenar un 
membre del Govern com a regidor/a de Seguretat per tal que no recaigui l'exercici d'aquesta 
responsabilitat en l'alcaldessa. 

 
F) Declaracions institucionals 

 

1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer. - Manifestar la necessitat imperiosa de modificar 
l’actual marc normatiu espanyol de participació política de les persones estrangeres, que suposarà 
l’exclusió de desenes de milers de veïns i veïnes a les futures eleccions generals del 26 de juny. Segon. 
- Instar les Corts i el Govern de l’Estat que modifiquin l’art. 13.2 de la Constitució espanyola per 
permetre el sufragi actiu i passiu de totes les persones estrangeres a tots els comicis electorals i per 
suprimir l’exigència de reciprocitat en el reconeixement dels drets de sufragi de les persones residents 
estrangeres. Tercer.- Instar les Corts i el Govern de l’Estat que, sense necessitat de reforma 
constitucional, suprimeixin els tràmits burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions 
municipals pels residents estrangers (complerts la resta de requisits previs, la inscripció en el cens es 
faci de forma automàtica), ampliar el reconeixement al sufragi passiu (ser candidat) i optar per la via 
legal i no la dels tractats internacionals per donar accés al dret a sufragi a les persones estrangeres 
residents. Quart.- Instar també el Govern de l’Estat a impulsar, en el marc de la Unió Europea, una 
reforma del Tractat de Lisboa mitjançant la qual es permeti incloure dins el concepte de ciutadania 
europea els residents extracomunitaris que viuen a estats membres de la UE, la qual els atorgaria, entre 
altres, el dret al sufragi actiu i passiu en les eleccions al Parlament de la UE. Cinquè.- Instar els partits 
polítics a la no-instrumentalització de la immigració als seus programes, estratègies i discursos en 
benefici d’interessos partidistes que afecten negativament la convivència i la cohesió social, i a 
promoure la incorporació de persones d'origen estranger a les seves llistes electorals per tal de reflectir 
la realitat actual de la nostra societat diversa. Sisè.- Donar suport al Consell Municipal de la Immigració 
de Barcelona, i a les entitats de persones immigrades d’aquesta ciutat, en la seva actuació destinada a 
millorar el conjunt de propostes municipals per a la plena ciutadania de les persones estrangeres, 
entenent per això la seva capacitat de participar en el desenvolupament econòmic, social, polític i 
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cultural de la ciutat. Setè.- Acordar que els serveis municipals realitzin accions comunicatives dirigides a 
informar dels terminis i del procediment d’inscripció prèvia per exercir el dret a vot a les eleccions 
municipals. Vuitè.- Instar les autoritats competents a millorar la difusió i informació sobre la participació 
política de totes les persones residents. 

 

2.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona: 1. Expressa el seu record i 
reconeixement a totes les persones activistes LGTBI que han estat agredides, perseguides, 
empresonades i fins i tot assassinades arreu del món per defensar drets humans. 2. Suma el seu 
compromís al de totes les persones i institucions que reclamen la fi de la penalització de 
l’homosexualitat, el lesbianisme, la transsexualitat i la bisexualitat i la intersexualitat a tot el món. 3. 
Recorda que malgrat els avenços aconseguits durant els darrers anys en matèria legislativa, 
especialment per les lleis 13/2005 de matrimoni igualitari, la 3/2007 d’identitat de gènere i Llei 11/2014, 
de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, la discriminació i la LGTBIfòbia, estan malauradament 
presents a la nostra societat, i recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, 
d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i 
afectives. 4. Condemna les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i aposta fermament pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes 
les persones en una societat democràtica i plural. 5. Reafirma el seu compromís amb les mesures, 
accions, protocols i actuacions que garanteixen el desplegament de la Llei contra la LGTBIfòbia a la 
ciutat de Barcelona per tal d'afavorir-ne el compliment. 6. Mostra el suport i la disposició de l’Ajuntament 
per acollir persones perseguides en els seus països d’origen per la seva orientació sexual o identitat de 
gènere i que busquen protecció internacional. 

 
3.- El Plenari del Consell Municipal decideix: 1. Reivindicar el dret recollit a l’article 153 de l’Estatut 

d’autonomia de la Generalitat de Catalunya, de competència exclusiva en polítiques de gènere. 2. 
Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del Govern 
espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el que afecta la Llei 17/2015, de 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 3. Donar suport al Govern de Catalunya en les accions 
que dugui a terme per mantenir intacta la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 4. Donar suport a les entitats del sector en les accions que duguin a terme per mantenir intacta 
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 5. Donar coneixement d’aquesta 
declaració al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern espanyol. 

 
4.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Adhesió de l’Ajuntament 

de Barcelona al projecte "No puc esperar!" amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió de la 
campanya. Segon.- Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de Barcelona al 
projecte "No puc esperar!" Tercer.- Promoure la difusió del projecte a tota la ciutadania de Barcelona, 
amb especial atenció als comerços i els CAP de Barcelona. Quart.- Promoure campanyes divulgatives 
sobre les malalties digestives per a tota la ciutadania de Barcelona amb la col·laboració de les entitats 
especialitzades. 

 

EL SECRETARI GENERAL, 
 
 
 
 

Jordi Cases i Pallarès 


