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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 29 DE DESEMBRE DE 2015 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informe 

 

1.-  Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona. Efectes i polítiques 

d’intervenció. 

 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (01 OF2016)  RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de les ordenances 

fiscals per a l’any 2016 i successius, aprovades provisionalment pel Plenari del 

Consell Municipal en data 16 de novembre de 2015, d'acord amb els informes que 

obren en l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 

2016 i successius de les ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 

1.1. Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica; núm. 1.3. Impost sobre l'augment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1 Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2 

Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per 

serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i 

altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de 

mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària 

relatius a animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia 

Urbana i circulacions especials; núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris i cremació; 

núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini 

públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització 

privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis 

culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. 
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Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. 

Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 4. 

Contribucions especials; categories fiscals de les vies públiques de la ciutat. 

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. 

 

3.-  RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a l’any 

2014. 

 

4.- (3-148)  RESOLDRE les al·legacions presentades segons informe adjunt i APROVAR 

definitivament la modificació de crèdit del pressupost general de l’Ajuntament de 

Barcelona de l’exercici 2015 (expedient 3-148/2015), consistent en suplements de 

crèdit per import de 48.387.500,00 euros i crèdits extraordinaris per import de 

90.000.000,00 euros, finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

corresponent a la liquidació del pressupost 2014 (aprovada per Decret d’Alcaldia de 

data 27 de febrer de 2015), de conformitat amb la distribució d’aplicacions 

pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 15100590. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

5.- (15/15/CF)  Primer.- RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona com a ens 

consorciat l’acord adoptat pel Consell General del Consorci Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona - Casa de Caritat (CCCB), en la sessió de 22 d’abril de 

2015, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte 

d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 

de l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 

Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, segons consta en l’expedient 

administratiu annex. Segon.- DEIXAR sense efecte els acords del plenari del Consell 

Municipal de 14 de juliol i de 30 d'octubre de 2015 pel que fa a la designació de 

representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona - Casa de Caritat (CCCB). Tercer.- DESIGNAR 

representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci del 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Casa de Caritat (CCCB) les persones 

següents: Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà, Sr. Ricard Vinyes Ribas i la Sra. Berta 

Sureda Berna. 

 

6.- (17/15/CF)  RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat 

l’acord adoptat pel Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu 

Marítim de Barcelona, en la sessió de 25 de març de 2015, relatiu a l’aprovació de la 

modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei 

15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 

reforma administrativa, segons consta en l’expedient administratiu annex. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

7.-  Primer. FACULTAR l’adopció dels actes derivats de l’adjudicació dels 

contractes aprovats pel Plenari del Consell Municipal, en els termes següents: 1. En la 

Comissió de Govern: a) La pròrroga del contracte, sempre que estigui prevista en el 

plec de clàusules administratives particulars. b) La interpretació i la modificació del 

contracte en els termes previstos en el plec de clàusules administratives particulars. c) 

La imposició de penalitzacions per demora previstes en el plec de clàusules 

administratives particulars. d) La imposició de sancions per incompliment del 

contracte. e) L’adopció de tots aquells actes, ordres o instruccions que siguin 

necessaris per a l'execució correcta del contracte. 2. En el/la membre de la Comissió 

de Govern que sigui responsable de l’àmbit material del contracte: a) La signatura dels 

documents per a la formalització del contracte. b) El reajustament d’anualitats i la 

redistribució de les autoritzacions o disposicions aprovades, així com anul·lacions 

parcials de la part de la disposició de la despesa no obligada. c) La designació del/de 

la responsable del contracte, la del/de la coordinador/a en matèria de seguretat i salut 

en l’execució de l’obra. d) L’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball. e) 

L’aprovació del programa de treball. f) La novació del contracte en els supòsits de 

fusió per absorció, escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitats 

de les mateixes empreses. g) La revisió de preus, sempre que estigui prevista en el 

plec de clàusules administratives particulars. h) La cancel·lació o la devolució de les 

garanties constituïdes. i) L’aprovació de la certificació final en els contractes d’obres. 

j) La liquidació del contracte sense saldo o amb saldo resultant a favor de 

l'Ajuntament. Segon. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, a la 

Gaseta Municipal i al web municipal. Tercer. DEIXAR SENSE EFECTE les 

delegacions conferides amb anterioritat en les matèries indicades en aquest acord. 

Quart. ESTABLIR que dels acords i de les resolucions adoptades en virtut d’aquest 

encàrrec se’n donarà compte al Plenari del Consell Municipal, mitjançant el despatx 

d’ofici. 

 

8.-  RATIFICAR l’acord adoptat per la Mesa General de Negociació, en data 4 de 

desembre de 2015, relatiu a l’aplicació dels increments retributius derivats de la Llei 

48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, i 

l’Acord de la Mesa de Negociació de 18 de novembre de 2015, i conseqüentment, 

APROVAR les modificacions de l’annex 3 del catàleg de llocs de treball (taules 

retributives) en els termes que s'adjunten a l'annex. APLICAR aquestes taules 

retributives supeditades a l’existència de dotació pressupostària suficient i amb efectes 

de l’1 de gener de 2016. AUTORITZAR les entitats del sector públic municipal a les 

quals no resulti d’aplicació el catàleg de llocs de treball i taules retributives de 

l’Ajuntament de Barcelona a incrementar les retribucions del personal en els termes 

acordats en negociació col·lectiva i amb el límit d’un increment global de l'1 per cent 

respecte a les vigents el 31 de desembre de 2015. PUBLICAR aquest acord i els seus 

annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal i de manera resumida al Butlletí 

Oficial de la Província. 

9.-  RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública; 

APROVAR definitivament la modificació de l’article 75 del Reglament orgànic 

municipal, per tal d’incloure-hi les determinacions relatives al lloc de celebració de les 

sessions del Plenari del Consell Municipal; i PUBLICAR el text íntegre de la 

modificació al Butlletí Oficial de la Província a l'efecte de la seva entrada en vigor, de 

conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
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reguladora de les bases del règim local. 
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10.- (19/15/CF)  RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat 

l’acord adoptat pel Consell General del Consorci Universitat Internacional Menéndez 

Pelayo de Barcelona (CUIMPB), en la sessió de 23 de març de 2015, relatiu a 

l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local, i a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 

altres mesures de reforma administrativa, segons consta en l’expedient administratiu 

annex. 

 

11.- (21/15/CF)  RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell General del Consorci de 

Comunicació Local, en la sessió de 26 de març de 2015, relatiu a la dissolució i la 

liquidació del Consorci de Comunicació Local. NOTIFICAR el present acord al 

Consorci de Comunicació Local i a la Diputació de Barcelona, als efectes adients. 

 

12.- (130/2015)  RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 16 de desembre de 2015, que 

ATORGA la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei de Prevenció i 

Extinció d’Incendis i Salvament que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria 

de bronze per haver prestat serveis sense interrupció durant 25 anys, sense cap nota 

desfavorable en els seus expedients personals, i amb els beneficis establerts a l’article 

5.4 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. 

 

13.- (2015/435)  APROVAR, en vista de l’informe dels serveis tècnics de l’IMI incorporat a 

l’expedient, el reconeixement de crèdit per un import 299.999,96 euros, atesa la 

necessitat d’efectuar el pagament de les factures núm. 9681005859, 9681005860 i 

9681005861 de 8 d’abril de 2015, pels imports de 26.596,80 euros (IVA inclòs), 

168.618,13 euros (IVA inclòs) i 104.785,03 euros (IVA inclòs), respectivament, 

emeses per l’empresa Microsoft Ibérica, SL, amb NIF B78603495, en concepte dels 

serveis realitzats en el contracte pel desenvolupament addicional de les integracions 

CRM amb núm. exp. C0205 2014 252, atesa la necessitat de regularitzar l’obligació 

de la despesa de l’any 2014 no reconeguda en l’exercici pressupostari que li 

corresponia; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de les 

despeses per un import total de 299.999,96 euros, IVA inclòs, a favor de Microsoft 

Ibérica, SL, amb NIF B78603495, amb càrrec a la partida pressupostària 

G/9260/62615/0900 i al pressupost de l’any 2015; NOTIFICAR-HO als interessats. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l’Eixample 

 

14.- (14PL16264)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació de l’edificació en 

les finques dels carrers del Comte d’Urgell, núm. 29-33 i del Comte Borrell, núm. 82, 

i la creació d’un nou espai lliure públic interior d’illa, promogut per Gesdip, SA, amb 

les prescripcions, que s’incorporen d’ofici, 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 efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 
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Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

15.- (145PL16363) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la definició de l’equipament 

destinat a la Llar Residència i Residencia Assistida de la Fundació Maria Engràcia 

Olivella Canals, situada al carrer de Montevideo, núm. 15, promogut per la Fundació 

Privada Maria Engràcia Olivella Canals; REQUERIR el promotor per tal que, en el 

termini màxim d’un any a comptar des del dia següent a la notificació del present 

acord, constitueixi la garantia de 10.729,2 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 pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ 

per a la publicació d’aquest acord. 

 

Districte de Gràcia 

 

16.- (14PL16256)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i integral per a la concreció de la 

titularitat, tipus i ordenació de l’equipament de la Casa Vicens, situada al carrer de Les 

Carolines, núm. 18-24, promogut per Vicens Gaudi Socimi, SA, amb les 

modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe 

tecnicojurídic de la Direcció de Planejament; i RESOLDRE les al·legacions 

presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 

amb l’informe de l’esmentada direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots 

dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

17.- (12PL16043)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de 

Cristóbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà, promogut per 

Alypaga, SL, Comercial Esteve, SL, i Família Esteve, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament. RESOLDRE les 

al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, 

de conformitat amb l’informe de l’esmentada direcció de valoració de les al·legacions, 

informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen en 

aquest acord. 

 

18.- (15PL16290)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del Front Consolidat d’Habitatges 

situat al carrer de Ramon Turró, núm. 153-155 i 157 de Barcelona, dins l’àmbit de la 

modificació del Pla general metropolità per a la renovació de les àrees industrials del 

Poblenou-Districte d’activitats 22@BCN, promogut per Maramca, SL. 

 

c) Proposicions 
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D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

 

E) Mocions 
 

 

F) Declaracions institucionals 


