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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 2 DE NOVEMBRE DE 2017 

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.- (F1707)  AUTORITZAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la formalització d’un 

Contracte de Finançament per import de 59 milions d’euros amb el Banc de 

Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), d’acord amb les condicions annexes i 

destinat al finançament de fins al 23% del cost de la inversió en la construcció de 26 

promocions d’habitatge públic destinat a lloguer social. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

2.- (CO 2017-10/21) RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut Ramon 

Llull en la sessió del 15 de desembre de 2016, relatiu a l’aprovació de la modificació 

dels seus estatuts amb l’objecte d’incorporar la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears com a ens consorciat, adaptar-los a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic i d’altres modificacions adients, segons consta en l’expedient 

administratiu annex. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

3.-  ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de 

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

Primer.- Nomenar la Sra. Anna Cardellach Giménez membre del Consell 

d’Administració de la Societat, en substitució del Sr. Francesc Asís Ullod Marcos. 
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Segon.- Establir que el termini de designació de la consellera que es nomena serà 

l’establert en els estatuts respectius, sense 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. 

 

4.- (85/2017)  RATIFICAR la resolució de l'alcaldessa, de 14 de setembre de 2017, per la 

qual es va ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit, en les categories d’argent i 

bronze, als membres de la Guàrdia Urbana que consten respectivament en les 

relacions adjuntes, que s’han distingit ostensiblement en el compliment dels seus 

deures, per les seves rellevants i continuades actuacions al servei de la ciutat, d’acord 

amb el que disposen els articles 1, 4.2.b i c del vigent Reglament d’Honors i 

Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 

d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, tot produint la concessió de la medalla en la 

categoria d’argent els beneficis establerts en l’article 5 del reglament esmentat. 

 

5.- (86/2017)  RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 14 de setembre de 2017, pel qual es 

resol ATORGAR les plaques de reconeixement i la Medalla d’Honor al Mèrit en la 

categoria d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la 

Guàrdia Urbana que consten en la relació adjunta, segons el que estableix la disposició 

addicional 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, en 

reconeixement de les seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana 

d’aquesta ciutat. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

6.- (CO 2017-10/20) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Comitè Executiu de 

l’Autoritat del Transport Metropolità en la sessió de 27 de juny de 2017, per delegació 

del seu Consell d’Administració, relatiu a l’aprovació de la modificació i refosa dels 

seus estatuts, aprovada mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 

GOV/16/2017, de 21 de febrer. 

 

Districte de Sants-Montjuïc - Districte de l'Eixample - Districte de Ciutat Vella - 

Districte de Nou Barris - Districte de Sant Andreu 

 

7.- (0176-03-17, 0177-02-17, 0178-01-17, 0179-08-17 i 180-09-17) APROVAR la incorporació al 

Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, a fi d’assegurar la protecció dels 

exemplars que, per les seves característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han 

d’ésser conservats dins el terme municipal, de cinc noves fitxes, corresponents als 

arbres següents: 1) 3 unitats de Platanus X hispanica: ubicades a l’espai enjardinat entre 

els Jardins del Teatre Grec i els Jardins de Laribal, conegut l’espai amb el nom de 

Jardins del Claustre del Districte de Sants-Montjuïc. 2) Platanus X hispanica: ubicat al 

xamfrà de la plaça de Catalunya amb el carrer de Fontanella, districte de l’Eixample. 3) 

Pittosporum tobira: ubicat al parc de la Ciutadella, districte de Ciutat Vella. 4) 

Radermachera sinica: ubicat a la via Favència, 179, districte de Nou Barris. 5) 

Styphnolobium japonicum: ubicat al carrer de Virgili, 18, a la façana Llobregat del 

Casal de Barri Can Portabella, districte de Sant Andreu. PUBLICAR aquest acord a la 
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Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Districte de les Corts 

 

8.- (15PL16375)  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 

existent al carrer de Santa Rosa, 39 al 57, d'Esplugues de Llobregat, i a l'avinguda 

d'Esplugues, 27(I) de Barcelona, propietat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, 

promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu; amb les modificacions a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Planejament; 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 i que, a efectes 

de motivació, s’incorpora a aquest acord; i CONDICIONAR l’executivitat d’aquest 

acord a la publicació i consegüent executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de la 

Modificació del Pla especial per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer de 

Santa Rosa, 39-72, tramitat per part de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

9.- (17PL16468) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic de concreció del tipus i ordenació de 

l’equipament del passeig Maragall, 295, promogut per Alter Assets, SL. 

 

10.- (15PL16378)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica a les 

parcel·les del carrer de Jerez, núm. 22B,22C i 24, promogut per Construccions 

Paytubi, SA, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 

Planejament; informe que consta a l’expedient, i a efectes de motivació s’incorpora a 

aquest acord. 

 

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 


