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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ D’1 DE JULIOL DE 2016 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

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.- (20071)  PRECISAR l’acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de 30 

de maig de 2008, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la 

Generalitat de Catalunya, sobre la finca situada al camí del Mas Sauró, núm. 2-20, per 

ser destinada a la construcció d’una residència per a persones amb discapacitat 

psíquica profunda, en el sentit de determinar que la superfície de la finca esmentada és 

de 8.727 m2, i, en conseqüència ADAPTAR la condició reguladora primera del dret de 

superfície a la nova medició establerta. 

 

2.- (21383)  PRECISAR l'acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 30 

d’abril de 2010, relatiu a la constitució d’un dret de superfície a favor de la Generalitat 

de Catalunya sobre la finca situada al carrer del Consell de Cent núm. 150-152, per ser 

destinada a la ubicació de l’Institut d’Educació Secundària (IES Viladomat), en el 

sentit de determinar que la superfície de la finca esmentada és de 2.657,50 m2, i, en 

conseqüència, ADAPTAR la condició reguladora primera del dret de superfície a la 

nova medició establerta. 

 

3.- (24869)  APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu respecte de la finca situada al carrer Consell de Cent, núm. 154, grafiada 

en el plànol annex, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb caràcter gratuït 

i un termini de cinquanta anys, per a la construcció dels accessos i pati de l’escola 

bressol que el patronat esmentat construirà a la finca contigua del carrer Comte 

Borrell, núm. 159; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de trenta 

dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat 

automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la 

concessió directament al Patronat Municipal de l’Habitatge; FORMALITZAR la 

concessió, i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les actuacions encaminades 

a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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4.- (25594)  EXTINGIR el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge, per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, respecte 

del sostre edificable destinat a habitatge i aparcament de la finca de propietat 

municipal ubicada al carrer Viladomat, núm. 142; CONSTITUIR un nou dret real de 

superfície a favor del patronat esmentat respecte a la totalitat de la finca esmentada del 

carrer Viladomat núm. 142, grafiada en el plànol annex, per un termini de setanta-cinc 

anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d’habitatge protegit dotacional 

en règim de lloguer, i la construcció d’un equipament sanitari assistencial que serà 

lliurat a la Corporació municipal, d’acord amb el planejament urbanístic; dret que es 

regirà d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; SOTMETRE 

l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 

reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO 

d’acord amb les dites condicions; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat, i 

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

concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

5.- (25595)  EXTINGIR el dret de superfície atorgat a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge per acord del Consell Plenari en sessió de 18 de juny de 2010, respecte del 

sostre edificable destinat a habitatge i aparcament de la finca de propietat municipal 

ubicada al carrer Comte Borrell núm. 159; CONSTITUIR un nou dret real de 

superfície a favor del patronat esmentat respecte a la totalitat de la finca esmentada del 

carrer Comte Borrell, núm. 159, grafiada en el plànol annex, per un termini de setanta-

cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d’habitatge protegit 

dotacional en règim de lloguer, i la construcció d’un equipament d’escola bressol que 

serà lliurat a la Corporació municipal, d’acord amb el planejament urbanístic; dret que 

es regirà d’acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; 

SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no 

s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; 

FORMALITZAR-LO d’acord amb les dites condicions; INSCRIURE’L en el Registre 

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

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

6.- (E.03.6010.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte de la finca del carrer Ulldecona, núm. 12-14, grafiada en el plànol 

annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i 

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció 

oficial en règim de lloguer, d’acord amb les condicions del document annex, que 

s'aproven; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta 

dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a constituir el dret; 

FORMALITZAR-LO d’acord amb les dites condicions; INSCRIURE’L en el Registre 

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

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.- (E.03.6012.16) 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 Ulldecona, núm. 2-10, grafiada en el plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges 

dotacionals; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta 

dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i 

la constitució del dret real d’aprofitament, d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 
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actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

8.- (E.03.6016.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal consistent en l’entitat núm. 2 (subsòl) del complex immobiliari 

CI-FR19/FR8 de la finca situada al carrer Constitució, núm. 61.X, grafiada en el 

plànol annex, destinada a aparcament en subsòl, que s’integrarà físicament amb 

l’aparcament que l'entitat municipal esmentada construirà en la promoció d’habitatges 

de protecció en règim de venda i lloguer que impulsa en la finca contigua del carrer 

Constitució, núm. 31-35, finca cedida al seu favor per acord del Plenari del Consell 

Municipal en sessió de 28 de febrer de 2014 i formalitzada per document 

administratiu de 30 de maig de 2014, 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. 

 

9.- (E.08.6023.16) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge respecte de la finca del carrer Palamós, núm. 77-79, i Aiguablava, 68-72, 

grafiada en el plànol annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, 

per a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer protegit, d’acord amb les 

condicions del document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a informació 

pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 

al·legacions, procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO d’acord amb les dites 

condicions; INSCRIURE’L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR l’Alcaldia 

per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 

 

10.- (E.09.6011.16) 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 la Via Favència, núm. 413-417, grafiada en el plànol annex, 

destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges de protecció oficial 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, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució del dret real 

d’aprofitament, 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. 

 

11.- (E.09.6013.16) 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 passeig de Torras i Bages, núm. 143, grafiada en el plànol annex, destinada 

a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges de protecció oficial 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, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució del dret real 

d’aprofitament, 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. 
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

12.- (CO 2016-06/16) APROVAR, d’acord amb allò previst en l'article 30.21 del Reglament 

orgànic municipal, el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 

Barcelona, el Consorci El Far, i el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim 

de Barcelona per regular l’assumpció per part del Consorci de les Drassanes Reials i 

Museu Marítim de Barcelona de les funcions, activitats, personal, drets i béns 

vinculats a les activitats educatives no reglades, així com a altres activitats relatives al 

patrimoni cultural marítim del Consorci El Far. AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa de 3.214.215,10 euros a favor del Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim 

de Barcelona, amb càrrec a la partida esmentada en el document comptable, dels 

pressupostos dels anys 2017-2026, d’acord amb l’establert en clàusula novena apartat 

primer 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. 

 

13.- (CO 2016-06/15) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Consell Rector del 

Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en la sessió de 17 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, i altres modificacions que 

s’han incorporat a instàncies de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en 

qualitat d’administració d’adscripció del Consorci, d’acord amb el text incorporat en 

l’expedient administratiu. 

 

14.- (20160119)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Johan Cruyff, a títol 

pòstum, un símbol del futbol mundial compromès amb Barcelona i Catalunya, i 

estretament vinculat amb l’esport com a eina d’inclusió social. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

15.- (1576/2013)  ESMENAR els errors materials de les taules retributives ratificades per la 

sessió plenària del Consell Municipal de 29 d'abril de 2016 que són resultat de 

l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 

1001/2015 de 18 de desembre. PUBLICAR a la Gaseta Municipal les taules 

retributives resultants de l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya número 1001/2015 de 18 de desembre, des de 2007 a 2016, incorporant 

les rectificacions aprovades en el punt anterior, d'acord amb l'annex que s'adjunta. 
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16.-  Primer.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a 

l'Ajuntament com a soci únic de la Societat Municipal Barcelona Activa, SA, els 

acords següents: 1.- Designar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado membre del 

Consell d'Administració de la Societat Barcelona Activa, SA, en substitució de la Sra. 

Raquel Gil Eiroa. 2.- Nomenar l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado vicepresident del 

Consell d’Administració de la Societat Barcelona Activa, SA, en substitució de l’Im. 

Sr. Agustí Colom Cabau, que restarà com a membre del consell esmentat. Segon.- 

ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert 

en els estatuts de la societat, 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 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. 

 

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

a soci únic de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords 

següents: Primer.- Designar el Sr. Miquel Miró Barrachina i el Sr. Ferran Terol Salsas 

membres del Consell d'Administració de la Societat Foment de Ciutat, SA, en 

substitució, respectivament, del Sr. Miquel Ortega Cerdà i de la Sra. Berezi Elorrieta 

Sanz. Segon.- Establir que el termini de designació dels consellers que es nomenen 

serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos 

procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- 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. 

 

18.-  Primer.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a 

l’Ajuntament com a soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona Cicle de 

l’Aigua, SA, els acords següents: 1.- Designar l’Im. Sr. Eloi Badia Casas president del 

Consell d’Administració de la Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, en substitució de 

la Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 2.- Designar el Sr. Lluís Basteiro Bertolí membre del 

Consell d’Administració de la Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, en substitució 

de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Segon.- ESTABLIR que el termini de designació dels 

consellers que es nomenen 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 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. 

19.-  NOMENAR l'Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado com a representant de 

l'Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci del Centre de Cultura 

Contemporània. Casa de la Caritat, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà. 

 

20.-  RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 16 de juny de 2016, que designa l’Im. 

Sr. Jaume Collboni i Cuadrado com a membre del Patronat de la Fundació Julio 

Muñoz Ramonet. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

21.- (20160056)  AMPLIAR l'autorització i disposició de despesa per un import de 145.082,05 

euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a 

favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, amb relació al 

conveni de col·laboració a subscriure entre els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià 

de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell 

Comarcal del Barcelonès per al manteniment i conservació de les rondes de Barcelona 

i del tram municipal de la Gran Via Nord, aprovat per acord del Plenari Municipal en 

sessió d'1 d’abril de 2016, en concepte d'aportació addicional per finançar l’import 

que s’havia previst a càrrec dels fons de cooperació local per a serveis 

supramunicipals (FCLSS), de conformitat amb l'informe del director d'Infraestructures 

i Espai Urbà de 27 de maig de 2016. 

Districte de Sants-Montjuïc 

22.- (16PL16382)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b 

del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i 42.5.d. 

de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, de la modificació puntual del Pla especial urbanístic per a la 

concreció dels usos dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit 

delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del pla de millora urbana "Porta 

firal", el carrer Alts Forns i el límit nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut 

per Fira 2000, SA, en vista de l’existència de motius determinants de la suspensió de 

la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 

que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR 

els promotors del pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia 

següent al de la notificació d’aquest acord, per realitzar les activitats necessàries per 

continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient 

administratiu i s'arxivaran les actuacions; i NOTIFICAR l'acord adoptat als promotors 

del pla. 

 

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 de proposicions / declaracions de grup 

 

 

E) Mocions 
 

 

F) Declaracions institucionals 


