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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ DE 2 D'OCTUBRE DE 2015 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions de 10 i 13 de juny, 14 i 24 de juliol i 7 de 

setembre de 2015 

 

B) Part Informativa 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.- (PIE 2013-120)  SOL·LICITAR l’ampliació a 120 mesos del termini per reintegrar les 

quantitats pendents de la liquidació negativa de la Participació en els Ingressos de 

l’Estat (PIE) corresponent a l’exercici 2013, de conformitat amb la Disposició 

addicional desena del RDL 17/2014, de 26 de desembre, que sota l’epígraf “Régimen 

especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades 

Locales en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 

2013”, estableix que les entitats locals a les que s’aplica l’ampliació del període de 

reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les Entitats locals en la 

liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, regulada en 

l’article 72 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, podran 

ampliar en 120 mensualitats aquell període, segons les normes contingudes en la 

mencionada disposició. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (25307)   CONSTITUIR la nova Comissió de Delimitació Territorial de l’Ajuntament 

de Barcelona, que estarà integrada pels següents membres: l’Excma. Sra. Ada Colau i 

Ballano (Alcaldessa), l’Il·lm. Sr.  Gerardo Pisarello i Prados (Tinent d’Alcalde de 

Treball, Economia i Planificació Estratègica), l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i Cid (Tinent 

d’Alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat), Il·ltre. Sr. Jordi Cases i Pallarès 

(Secretari General de la Corporació), i el Sr. Lluís Sanz Marco (Director d’Informació 

de Base i Cartografia); NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments afectats i al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya; 

i, FACULTAR a l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 

concretar, clarificar i executar el present acord, així com per efectuar, mitjançant 

decret, les delegacions que consideri adients. 
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3.-   RATIFICAR el decret de l'Alcaldia, de 14 d'agost de 2015, que designa la 

Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament de 

Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel 

Director de Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, 

senyor Lluís Sanz i Marco, el Cap de Departament de Població de l’esmentat Institut, 

senyor Josep F. Olivé i Figa, la Responsable de Gestió del Padró, senyora Alicia Aira 

Castro, i actuant com a Secretari l'Im. Secretari General de l'Ajuntament, o persona en 

qui delegui, i FIXA el dia 29 d’agost a les 9,30 hores a la Sala Lluís Companys 

d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), per a la celebració de l'esmentat 

sorteig. 

 

4.-   RATIFICAR el decret de l'Alcaldia, de 16 de setembre de 2015, que designa 

membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet les persones següents: Im. 

Sr. Jaume Asens Llodrà, i els Srs. i les Sres.: Xavier Domènech Sampere, Berta 

Sureda Berna, Fernando Pindado Sánchez, Joan Antoni Llinares Gómez, Isabel Balliu 

Badia i Carles Sala Marzal. 

 

5.-   ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com 

a soci únic de la Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, els acords següents: 

Primer.- DESIGNAR l'Ima. Sra. Francina Vila i Valls membre del Consell 

d'Administració de la Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA en substitució de l’Im. 

Sr. Antoni Vives i Tomàs. Segon.- ESTABLIR que el termini de designació de la 

consellera 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 

la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

6.- (53/2015)   RATIFICAR el decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga, 

vistos els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 

sofriment en la categoria d’argent a l’agent de la Guàrdia urbana de Barcelona, núm. 

16999, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament d’Honors i 

Recompenses  dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció d’Incendis i 

Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, amb els efectes 

econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de l’esmentat Reglament. 

 

7.- (54/2015)   RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga, 

vistos els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 

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

23123, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament d’Honors i 

Recompenses  dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció d’Incendis i 

Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, amb els efectes 

econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de l’esmentat Reglament. 

 

8.- (55/2015)   RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 7 de setembre de 2015, que atorga, 

vistos els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 

sofriment en la categoria de bronze a l’agent de la Guàrdia urbana de Barcelona, núm. 

27091, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament d’Honors i 
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Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció d’Incendis i 

Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, amb els efectes 

econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de l’esmentat Reglament. 

 

9.- (95/2015)   RATIFICAR el decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga la 

medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren en les 

relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze per haver prestat serveis sense 

interrupció durant 35 o 25 anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedients 

personals; produint la concessió de la medalla en la categoria d’argent el beneficis 

establerts a l’article 5 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. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

10.- (624/15)   APROVAR l’expedient 624/15 de reconeixement de crèdit per un import de 

154.173,00 euros, atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la factura 10002/15 

emesa per la UTE GECSA-GPO- UTE Nº7, en concepte de “certificació final del 

contracte, treballs extraordinaris executats entre l’1 de gener i 16 d’abril de 2014”, en 

relació al contracte 09003588 de serveis de suport, assistència tècnica i assessorament 

en el seguiment, control d’execució i assessorament de les actuacions incloses en el 

programa d’inversions municipals i al comitè i la comissió d’obres i mobilitat, essent 

una despesa generada durant l’any 2014 i no havent estat reconeguda en l’exercici 

corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa 

per un import de 154.173,00 euros, amb càrrec al pressupost i posició pressupostària 

indicats en aquest mateix document, a favor de UTE GECSA Y GPO- UTE Nº7, amb 

NIF  U65289597. NOTIFICAR-HO als interessats. 

 

Districte de l'Eixample 

 

11.- (14PL16261)  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 en el Butlletí 

Oficial de la província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per 

silenci administratiu positiu del Pla especial urbanístic per a la implantació d’un 

establiment comercial menor de 5.000m² de superfície de venda situat al passeig de 

Gràcia, núm.11, promogut per Hennes&Mauritz i de la seva normativa; i PROCEDIR, 

si escau, a la seva notificació. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

12.- (14PL16182)  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 del passatge del Llucieta Canyà, núms. 10-12, promogut per Promocions 

Immobiliàries Montmar, SA. 

 

13.- (14PL16214)  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 

situat al passeig de la Reina Elisenda de Montcada, núm. 13 B, promogut per Centro 

de Exámenes Médicos, S.A. (CEMSA), amb les prescripcions següents que consten en 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament incorporat a l’expedient: 1. En 

fase de sol·licitud de llicències urbanístiques en execució del pla especial, els 
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elements d’accés pel front de l’avinguda Foix seran solucionats dins del cos de 

l’edificació. 2. En execució del pla especial urbanístic es respectarà  la cota existent de 

la plataforma de la font central, així com la seva reposició i la dels parterres laterals i 

de l’arbrat existent. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

14.- (14PL16277)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació del mercat del 

Bon Pastor, situat al carrer de Sant Adrià, núms. 154-156, d’iniciativa municipal 

(Institut Municipal de Mercats). 

 

Districte de Sant Martí 

 

15.- (14PL16272)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual en l’àmbit de l’illa 9 del Pla de 

millora urbana del PAU 1 del Sector Glòries-Meridiana Sud, promoguda per Gomas 

Gassó i Martí, Samato, S.A. i la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 

Reestructuración Bancaria (SAREB). 

 

c) Proposicions 

 

 

D) Part d'impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 

E) Mocions 

 

 

F) Declaracions Institucionals 

 


