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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 21 DE JULIOL 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.- (DPPF-02 OF 2017-FB) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2017 i 

successius de les ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre béns immobles; 

OF 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; 

OF 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; SOTMETRE 

aquest acord i el text de les corresponents ordenances fiscals a informació pública 

durant un període de 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació 

al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar 

l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i TENIR PER 

APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances fiscals en el 

supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

2.- (F-1704)  AUTORITZAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la formalització d’un 

Contracte de Finançament per import de 125 milions d’euros amb el Banc Europeu 

d’Inversions, d’acord amb les condicions annexes i destinat al finançament de fins al 

50% del cost de la inversió en la construcció de 23 promocions d’habitatge públic 

destinat a lloguer social. 

 

3.- (E.08.6028.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de 

propietat municipal situada a l’avinguda Escolapi Càncer núm. 27-33, grafiada en el 

plànol annex, per a destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció 

en règim de lloguer, 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 a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

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

Barcelona, com a soci únic de Barcelona Activa, SA, els següents acords: Primer.- 

Nomenar el Sr. Álvaro Porro González membre del Consell d’Administració de la 

Societat, en substitució del senyor Jordi Via Llop. Segon.- Establir que el termini de 

designació del conseller que es nomena serà l’establert en els respectius Estatuts, 

sense perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 

3r) 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. 

 

5.- (0949/17)  ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2017 als ciutadans, ciutadanes 

i entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, 

d'acord amb la relació que s'adjunta en document annex, com a mereixedors d’aquest 

guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han contribuït al 

desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

 

6.- (49-2017)  ATORGAR 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, respectivament, sense cap nota 

desfavorable en els seus expedients personals. La concessió de la medalla d’argent 

produeix els 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 aprovat pel 

Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 

7.- (78-2017)  DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d’Honor al 

sofriment en la categoria d’argent al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb 

núm. de matrícula 24739, 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. 

 

8.- (808/2017)  APROVAR les modificacions de les taules retributives de l’Annex 3 del 

vigent Catàleg de llocs de Treball que s’annexen i que deriven de l’aprovació de la 

Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, amb 

efectes 1 de gener de 2017. INTEGRAR en la Subescala de Serveis Especials: Servei 

d’Extinció d’Incendis de l’Escala d’Administració Especial les categories Tècnic/a 

Superior SPEIS, Tècnic/a Mitja/na SPEIS i Tècnic/a Mitja/na d’Infermeria SPEIS i 

APROVAR el nou Annex 2 de Categories Professionals del Catàleg de Llocs de 

Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. MODIFICAR el lloc 

de treball de Bomber/a Accés SPEIS de l’annex 1 del Catàleg de Llocs de Treball, en 

el sentit d’assignar al mateix el complement específic 91.20, i APROVAR el nou 

Annex 1 del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta 

modificació. MODIFICAR les taules retributives de l’annex 3 del Catàleg de Llocs de 

Treball corresponents als apartats: 4. “retribucions complementàries: complement 

circumstancial” afegint el subapartat s) “manteniment d’acreditació” per als 
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submarinistes; 4.1. “retribucions complementaries: serveis extraordinaris i hores 

extraordinàries” afegint a la taula d’ampliació de jornada la “funció Cap de Guàrdia” i 

6. “retribucions complementàries: altres gratificacions per serveis extraordinaris i 

hores extraordinàries” afegint a la taula la compensació festius treballats SPEIS i la 

gratificació hores mòdul (tallers municipals), amb els continguts que consten a les 

esmentades taules annexes i amb els efectes establerts al preacord assolit en l’àmbit 

del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i ratificat per la Mesa 

General de Negociació. AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui 

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

de Barcelona a incrementar les retribucions del personal amb el límit d’un increment 

global de l’1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. 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.- (2017/575)  APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació Mundial 

de Grans Ciutats, Metropolis. ACCEPTAR els Estatuts de l’esmentada associació. 

FACULTAR l’Alcaldia perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a la 

plena efectivitat del present acord, així com per al nomenament dels representants de 

l’Ajuntament de Barcelona a l’esmentada Associació. 

 

10.- (765/17)  APROVAR, l’acord transaccional entre l’Institut Municipal d’Informàtica de 

l’Ajuntament de Barcelona i Attachmate Group Spain, SL, de conformitat amb 

l’establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions Públiques i procediment administratiu comú; FACULTAR al Gerent 

de l’Institut Municipal d’Informàtica perquè formalitzi l’esmentat acord; 

AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per part de l’Institut Municipal d’Informàtica 

a favor de Attachmate Group Spain, SL (NIF) en la quantitat d'1.054.899,78 euros 

(871.818,00 euros, més 21% IVA). 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

11.- (AS 2017-07/17) APROVAR la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 

Pública i la incorporació a la mateixa de l’Ajuntament de Barcelona com a membre de 

ple dret; APROVAR els Estatuts de l’associació que s’adjunten a l’expedient; 

FACULTAR, indistintament, el regidor de Presidència, Aigua i Energia i a la 

directora de la societat municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) per a la 

signatura dels documents i efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i 

efectivitat de l’acord. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

12.- (17PL16457)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM en tres peces discontínues de la Zona 

Franca per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona, 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 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; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona 

per a la seva aprovació definitiva. 
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Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

13.- (14PL16284)  DECLARAR la caducitat, 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, de la tramitació del Pla especial integral i de millora 

urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 44-52 i 

carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, SL, atesa l’existència de motius 

determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció 

de Serveis de Planejament; que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 

s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del Pla; i 

PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

Districte de Gràcia 

 

14.- (17PL16464)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació i ampliació de 

l'edifici de l'escola "Vida Montserrat" per la Fundació ACIDH, situat al carrer 

Siracusa núm. 53, promogut per la Fundació ACIDH. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

15.- (17PL16460)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'escola 

bressol Canòdrom, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

Districte de Sant Martí 

 

16.- (17PL16459)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici 

industrial consolidat situat al carrer Pallars 191, Districte 22@. 

 

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 


