
1  

 
 

Secretaria General 

 
 

Ref.: CP 7/17 
 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 30 de juny de 
2017. 

 

Aprovació de l’acta de la sessió de 26 de maig de 2017. 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (E.03.6059.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 
situada al carrer Ulldecona, núm. 26-28, grafiada al 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 realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
2.- (E.08.6154.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la finca 

situada al carrer d’Aiguablava, núm. 74-76, 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 realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

3.- (E.10.6084.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 
municipal situada al carrer Espronceda, núm. 135, grafiada al 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 
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del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels diferents 
projectes de cohabitatge, en compliment de l’encàrrec aprovat per acord de la Comissió de 
Govern de 10 de novembre de 2016, i d’acord amb allò que disposen 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 garantida amb clàusula de reversió automàtica en els 
termes de l’article 50 del reglament al·ludit, i FACULTAR l'Alcaldia per realitzar totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
4.- (E.05.6042.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la finca 

situada a la Via Augusta, 401-403, grafiada al 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 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 realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

5.- (E.10.6069.16) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor del Patronat 
Municipal de l’Habitatge de Barcelona respecte de la finca de domini públic situada al carrer de 
Lluís Borrassà, núm. 23-25, grafiada al plànol annex, destinada a la construcció i gestió, 
d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim 
de lloguer; 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 l’esmentada adscripció i 
constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 
document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

6.- APROVAR el Pla d’adolescència i joventut 2017-2021. 
 

7.- (CO 2017-06/15) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona per a la integració dels usuaris de PAMEM en el sistema de 
cobertura pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la prestació de l’assistència 
sanitària, i aconseguir la solvència econòmica i financera de PAMEM. DEIXAR sense efecte, a 
partir de la signatura del conveni de col·laboració a dalt esmentat, l’acord del Plenari del 
Consell Municipal de 17 de setembre de 1993 que va ratificar el Decret d’Alcaldia de 6 de 
setembre de 1993, que aprova el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de 
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’acorda que l’Institut de 
Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) prestarà l’assistència 
sanitària al personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona en actiu a 31 de març de 1993 i 
als actuals pensionistes provinents de l’Ajuntament de Barcelona, i a aquells que en el futur 
tinguessin aquesta condició, residents a la província de Barcelona, i que desitgin rebre 
l’assistència sanitària mitjançant aquesta modalitat. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 
2.453.645,95 euros a favor de l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal 
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Municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0201 31211 46717 dels pressupostos dels 
anys 2017 fins al 2021, d’acord amb l’establert a l’annex 1 del conveni, i subordinada al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos; AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa de 3.750.000 euros a favor del Consorci Sanitari de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 0201 31211 76737 dels pressupostos dels anys 2017, 2018 i 2019, 
d’acord amb l’establert a l’annex 1 del conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos; FACULTAR l’Alcaldia per a la signatura del present 
conveni, així com per a la de qualsevol documentació necessària per a l’efectivitat dels acords 
que s’hi contenen. ENCARREGAR a PAMEM la tramitació de la notificació als interessats dels 
efectes d’aquest acord. 

 

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

 

8.- (667/2017) MODIFICAR els annexos 1 i 3 de l’acord del plenari del Consell Municipal, de 21 de 
desembre de 2012, pel qual s'aprova el Catàleg de llocs de treball, en els termes que 
s’adjunten als annexos d’aquest expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la 
Gaseta Municipal i al web municipal i, de forma resumida, al Butlletí Oficial de la Província. 

 

9.- (390/2016) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del 
Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per acord de la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 22 de 
març de 2017, d’acord amb l’informe de la Gerència de Recursos que obra a l’expedient i es 
dona per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR les al·legacions estimades en el text 
que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR definitivament el Codi ètic i de conducta de 
l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 
Gaseta Municipal i al web municipal. 

 
10.- (45/2017) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d’Honor al Sofriment, en la 

categoria d’argent, a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, núm. 24778, 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. 

 
11.- (53/2017) DESESTIMAR, vistos els informes que obren a l’expedient, la concessió de la 

Medalla d’Honor al Sofriment a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona núm. 23474, per no 
complir els 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. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

Districte de l'Eixample 
 

12.- (16PL16436) 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 l’edificació al 
carrer Balmes, 167 i carrer París, 208-210, promogut per DUIM Investment 2015, SL, que 
incorpora les prescripcions imposades en l’acord d’aprovació inicial del pla, tal com es fa 
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constar a l’informe tècnic jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE 
l’al·legació presentada 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 

 

13.- (16PL16442) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic i de millora urbana a l'àmbit de l'Institut 
Químic de Sarrià, situat a la Via Augusta, núm. 390, promogut per l’IQS (Institut Químic de 
Sarrià). Districte d’Horta-Guinardó 

 
14.- (16PL16399) 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 
situat al carrer Llobregós, 107-113, d’iniciativa municipal. 

 
Districte de Sant Martí 

 

15.- (15PL16373) ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci administratiu positiu i de la 
normativa del Pla especial urbanístic per a la implantació de locals comercials de menys de 
2.500 m2 de superfície de venda al centre comercial Diagonal Mar, promogut per NW Diagonal 
DM1, SL; i PROCEDIR, si escau, a la seva notificació. 

 
16.- (16PL16415) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana del subsector 4 del PMU Perú - Pere IV, illa delimitada entre 
els carrers Pere IV, Josep Pla, Marroc i Puigcerdà —districte d'activitats 22@BCN—, promogut 
per Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, SA. 

 

17.- (16PL16437) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a l'ordenació de la plaça 
de les Glòries entre els carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz-Independència i Consell de 
Cent, d’iniciativa municipal, amb les modificacions, respecte al document aprovat inicialment, 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, i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
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 Demòcrata: 
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1.- (M1519/6469) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern municipal a: Presentar a la 
propera Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció un 
pla de xoc per a les places de la Vila de Gràcia que sigui efectiu aquest estiu i que impliqui, 
com a mínim: - Recursos humans (agents de la Guàrdia Urbana, agents cívics i equip 
d'intervenció social a l'espai públic). - Una campanya de comunicació específica de 
sensibilització i els materials necessaris per dur-la a terme. - Objectius i accions per dur a 
terme. 

 

Del Grup Municipal Cs: 
 

2.- (M1519/6462) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal porti a terme 
les accions següents sobre la gestió de l'impost de béns immobles (IBI): 1. Una gestió eficient 
de les campanyes destinades a ajudes fiscals per al pagament de l'IBI, com l'ajuda a famílies 
amb pocs recursos, utilitzant tots els recursos assignats a aquestes campanyes i augmentant el 
nombre de famílies beneficiades. 2. Garantir, mitjançant l’aprovació de l’ordenança fiscal 
corresponent, que en aquells casos en què el valor cadastral revisat sigui superior, es continuï 
mantenint al rebut de l’IBI la congelació vigent actualment, i consensuar amb la resta de grups 
municipals, i dialogant amb els representants dels sectors afectats, uns topalls iguals o inferiors 
als actuals en els casos en què no hi hagi congelació. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 
 

3.- (M1519/6465) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal es 
comprometi, en la mesura de les seves possibilitats i competències, a col·laborar i arribar a 
acords amb entitats i altres institucions competents, per tal de tirar endavant el futur Pla director 
de transformació de la presó Model, amb la finalitat de garantir la construcció dels equipaments 
previstos en l’actual emplaçament, els quals han de permetre millorar qualitativament i 
quantitativament les dotacions públiques existents. Aquest futur pla director hauria de recollir les 
propostes que contenia l'estudi de l'any 2009 “Criteris i continguts per a la redacció del Pla 
director de transformació de la presó Model de Barcelona”, on es proposen actuacions que 
impliquen les dues administracions competents, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya: - CEIP de dues línies amb una capacitat per a 450 alumnes, amb una superfície 
construïda de 4.703 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Escola bressol d'una 
línia amb capacitat per a 80 infants, amb una superfície construïda de 460 metres quadrats en 
planta baixa. - Residència de gent gran i centre de dia, amb una superfície construïda de 5.089 
metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Casal per a joves, amb una superfície 
construïda de 2.551 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Equipaments esportius 
amb una superfície construïda de 5.551 metres quadrats en planta baixa més dues plantes sota 
rasant. - Aparcament subterrani de 200 places en tres plantes subterrànies amb una superfície 
construïda de 16.153 metres quadrats. - Equipament de salut mental a partir d'un estudi realitzat 
en el marc de la Taula de Salut Mental. Amb una superfície construïda de 5.753 metres quadrats 
en planta baixa més tres plantes. - Espai Memorial, que ha de tenir com a finalitat mantenir viva 
la memòria històrica de la presó Model. Serà un espai de divulgació però també de conservació i 
de recerca, amb un espai construït de 1.378 metres quadrats en planta baixa més dues plantes. 
Del Grup Municipal de la CUP: 

 

5.- (M1519/6458) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Renovar el compromís de la ciutat de Barcelona amb la lluita contra l’LGBTI-fòbia i reconèixer 
el caràcter històric en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives de la diada del 28 de juny 
i, en especial, de la manifestació de l'any 1977 amb motiu del seu 40è aniversari. 2. Incloure en 
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el desplegament dels serveis i recursos municipals per a persones LGBTI i a les oficines de no 
discriminació els instruments necessaris per a la prevenció, atenció a les víctimes i resposta a 
la violència LGBTI-fòbica a la ciutat. Així mateix, impulsar una campanya dirigida a les 
persones LGBTI per donar a conèixer els serveis municipals en aquest àmbit i apoderar les 
persones LGBTI per visualitzar la violència que pateixen i denunciar-la, a més a més de 
promoure campanyes de difusió destinades a la societat per sensibilitzar i fer conscients de les 
violències que pateixen les persones LGBTI a diari. 3. Incloure al baròmetre municipal i als 
estudis estadístics municipals la inclusió d'indicadors i dades sobre violència LGBTI-fòbiques a 
la ciutat de Barcelona. 4. Impulsar un programa específic per acollir persones LGBTI que es 
trobin en perill en els seus països en el marc del programa “Ciutat refugi”. 5. Intensificar un 
programa d'educació sexual i respecte a la diversitat d'identitats al conjunt a totes les escoles i 
instituts de Barcelona. 6. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a desplegar el 
reglament d'aplicació de la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i 
en particular el seu règim sancionador. 7. Mostrar el suport de la ciutat de Barcelona a la Xarxa 
Internacional per la Despatologització Trans. 8. Dur a terme accions de visibilitat LGBTI als 
carrers i edificis públics de la ciutat. 9. Iniciar un procés de revisió crític del nomenclàtor de 
Barcelona, tant pel que fa a la retirada de noms vinculats a l’LGBTI-fòbia com a la incorporació 
de noms i símbols LGBTI. 10. Augmentar el suport a les entitats que treballen per la prevenció 
del contagi d'infeccions de transmissió sexual (ITS), així com a les persones afectades i contra 
la seva estigmatització. 11. Impulsar l’atenció mèdica i psicològica a tots els centres d'atenció 
primària i centres cívics de la ciutat per a la prevenció del contagi de les ITS, el seu diagnòstic i 
tractament. 

 

E) Mocions 
 

M1.- PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament 
presentada per l’Im. Sr. Josep Garganté Closa, i trametre certificació del present acord a la 
Junta Electoral Central a l’efecte d’atribució de la vacant esmentada al candidat que 
correspongui de la llista electoral de la CUP - Capgirem Barcelona. 

 

M2.- DESIGNAR l’Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera representant de l’Ajuntament de 
Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en substitució de la Ima. 
Sra. Maite Fandos i Payà. 

 

M3.- MODIFICAR l’acord de creació de la comissió d’investigació sobre diferents actuacions de la 
gestió del període 2011-2015 que han estat o estan subjectes a investigació per part de la 
Fiscalia, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 26 de maig de 2017, en el sentit que, on 
diu “... La Comissió estarà constituïda per un membre de cada grup municipal...”, hi ha de dir 
“...La Comissió estarà constituïda per dos membres de cada grup municipal...”; i mantenir 
inalterats la resta de pronunciaments. Declaració institucional 

 

Única.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Que es realitzin els 
canvis necessaris a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, per 
precisar la interpretació i diferenciar entre les subvencions vinculades al preu i les aportacions 
realitzades per les administracions públiques per a la gestió de serveis públics. 2. Instar el 
conjunt de les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats a portar a terme 
aquest canvi normatiu al més aviat possible. 3. Instar el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques a treballar sobre les inspeccions en curs per trobar una solució tot esperant que 
s’aprovi el canvi normatiu esmentat. 4. Aplicar el criteri de dispensa de garantia previst a la llei 
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pels serveis públics davant qualsevol reclamació d’Hisenda fins que el sistema de gestió de 
l’IVA estigui definitivament aclarit. 5. Comunicar al conjunt de les institucions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats afectades aquesta resolució, per tal d’incrementar la 
fortalesa de la demanda que realitzem a l’efecte de trobar una solució satisfactòria a un 
problema tan greu. 

 

EL SECRETARI GENERAL, 

 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 


