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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 22 DE FEBRER DE 2019 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de les actes, ordinària i extraordinàries, de 25 de gener de 2019 
 

 

B) Part informativa 
 

Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2018 

 

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-04 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d'informació 

pública de la modificació per a l'exercici de 2018 i successius de les ordenances 

fiscals següents: núm. 1.1. Impost sobre béns immobles, núm. 3.10. Taxes per la 

utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis i núm. 

3.13. Taxes per serveis culturals, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell 

Municipal en sessió de 23 de novembre de 2018, en el sentit dels informes que figuren 

a l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici del 2018 i 

successius de les ordenances fiscals següents: núm. 1.1. Impost sobre béns immobles, 

núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació 

d'altres serveis, i núm. 3.13. Taxes per serveis culturals, segons proposta de text que 

consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació de 

les ordenances esmentades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web 

municipal. 

 

2.- (01- PPPNT2018) APROVAR definitivament l’Ordenança per prestacions patrimonials de caràcter 

públic no tributari dels serveis de cementiris per a l'exercici de 2019 i successius, 

segons proposta de text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text 

íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web 

municipal. 
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3.- (2019/118)  APROVAR el conveni entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció 

General del Cadastre) i l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració en matèria de 

gestió cadastral. FACULTAR el primer tinent d’alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello 

Prados, per a la signatura del conveni. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de febrer de 2019, que designa el Sr. 

Carles Vicent Guitart com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz 

Ramonet. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

5.- (002/2019/DSSG) NOMENAR la Sra. Natàlia Ferré Giró adjunta a la síndica de greuges de 

Barcelona. 

 

6.- (2019/72)  ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic al Sr. Arcadi Oliveres i Boadella, 

per la seva incansable trajectòria en favor de la pau i del desarmament, pel seu impuls 

entusiasta a nombroses iniciatives en favor dels drets humans i la justícia social i pel 

seu ferm compromís amb el progrés de la dignitat humana, des d’un discurs combatiu 

i coherent amb valors universals. 

 

7.- (2019/30)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural, a la Sra. Anna Maleras 

Colomé pel seu pel seu paper cabdal en la internacionalització de Barcelona com a 

centre mundial de dansa, generant l’entrada de nous corrents artístics a la nostra ciutat 

i exportant-la alhora com a centre de formació de primer nivell, així com per la seva 

feina única com a formadora de generacions senceres de ballarins barcelonins. 

 

8.- (2019/31)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Cesc Gelabert per haver 

connectat Barcelona amb la modernitat en el món de la dansa, per la qualitat de les 

seves creacions i per la seva condició de pioner en l’exportació de dansa feta a 

Catalunya d’alta qualitat. 

 

9.- (2019/32)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr Daniel Giralt-Miracle per 

la qualitat de les seves aportacions sobre el patrimoni artístic barceloní, la significació 

dels seus estudis sobre Antoni Gaudí i Salvador Dalí, el seu paper bàsic en la 

configuració del Macba i el seu compromís constant amb la ciutat de Barcelona. 

 

10.- (1085/18)  APROVAR definitivament el Reglament de reconeixement a les persones 

represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració; PUBLICAR-

LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web 

municipal. 
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11.- (95/2019)  ESMENAR i MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari 

de 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la relació inicial de llocs de treball, 

tal com es detalla als annexos; MODIFICAR la denominació de les categories de 

tècnic superior en informàtica, tècnic mitjà en informàtica i tècnic superior en 

estadística, per la de tècnic superior en tecnologies de la informació i comunicació 

“TIC”, tècnic mitjà en tecnologies de la informació i comunicació “TIC”, i tècnic 

superior en ciències de dades, tal com es detalla als annexos; MODIFICAR les taules 

retributives municipals consistents en l’increment del 2,25% d’acord amb el Reial 

decret llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018, amb efectes des de l’1 de gener de 

2019, tal com es detalla a l’annex 4; AUTORITZAR les entitats del sector públic 

municipal a qui no resulti d’aplicació les vigents taules retributives de l’Ajuntament 

de Barcelona a incrementar les retribucions del personal d’acord amb el Reial decret 

llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018; PUBLICAR aquest acord i els seus annexos 

a la Gaseta Municipal, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 

Oficial de la Generalitat. 

 

12.- (EM 2016-12/30) RESOLDRE, en el sentit que indica el document de resposta de les al·legacions 

que consta a l’expedient, les al·legacions que s’han presentat a l’expedient de 

l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris per mitjà de la 

societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU i, en conseqüència, APROVAR 

definitivament la memòria resultant de l’estimació de les al·legacions presentades que 

preveu la justificació de la conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’operació 

—tenint en compte els informes tècnics d’actualització que consten a l’expedient— i 

la modificació dels estatuts de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU, 

aprovades inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 14 de desembre de 2016. 

APROVAR l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris per 

mitjà de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU. ENCOMANAR-LI la 

realització dels tràmits i procediments esmentats a la memòria i a l’expedient EM 

2016-12/30 amb l’objecte d’operar com a empresa de serveis funeraris a què fa 

referència el present acord. FACULTAR, indistintament, el regidor competent per raó 

de la matèria i la directora general de Barcelona de Serveis Municipals, SA perquè 

puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

13.- (EM 2017-04/11) APROVAR, com a accionista únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA 

(BSM), l’alienació del 15% de la participació que aquesta té en la societat Serveis 

Funeraris de Barcelona, SA (SFB), consistent en 195 accions, números 1 a 195, 

ambdós inclosos, representatives del 15% del capital social de SFB, (i) pel 

procediment de subhasta pública, i, en cas que aquesta quedés deserta, (ii) a través de 

l’exercici de l’opció de venda atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a 

favor de BSM el 13 d’abril de 2011. AUTORITZAR BSM a alienar les accions de 

SFB, que n’és titular, i facultar-la àmpliament per tal que (i) pugui convocar i seguir 

per tots els seus tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant subhasta 

pública, així com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva 

adjudicació; i, en cas que la subhasta quedés deserta, (II) pugui exercir l’opció de 

venda atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, a favor de BSM, el 13 d’abril 

de 2011. NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en la seva qualitat 

d’accionista privat de SFB, i titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda 
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per BSM del 15% del capital social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24 

d’octubre de 1997 de celebrar un concurs públic, mitjançant un procediment obert, per 

a la selecció dels adquirents d’accions representatives del 49% del capital social 

d’SFB, el qual haurà de ser tingut en compte en el procediment de subhasta. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l’Eixample 

 

14.- (18PL16621) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a l’ajust de 

qualificació en el tram del carrer Provença corresponent a l’illa del temple de la 

Sagrada Família, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a 

l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions 

presentades en el tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament esmentada, de valoració de les al·legacions, que 

consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord, i 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 

 

15.- (18PL16622) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral del temple de la Sagrada 

Família, promogut per la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la 

Sagrada Família, 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 la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de 

les al·legacions; informes que consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 

s’incorporen a aquest acord, i CONDICIONAR l’executivitat i, per tant, la publicació 

de l’acord d’aprovació definitiva d’aquest planejament, a l’aprovació definitiva, per 

part de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, de l’expedient relatiu 

a la modificació del Pla general metropolità per a l’ajust de qualificació en el tram del 

carrer Provença corresponent a l’illa del temple de la Sagrada Família, d’iniciativa 

municipal, i a la seva publicació al diari oficial corresponent. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

16.- (18PL16574)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l’entorn del turó 

de la Font de la Guatlla, a Sants-Montjuïc, 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 

la Direcció de Serveis de Planejament esmentada, de valoració de les al·legacions, que 

consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord, i 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 
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17.- (18PL16610)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana del sector BZ i 

estructuració de la vialitat interior de l’illa de l’emplaçament, al polígon de la Zona 

Franca, promogut pel Consorci de la Zona Franca, amb les modificacions respecte al 

document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis 

de Planejament, informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 

s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de les Corts 

 

18.- (18PL16s581) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 

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

modificació del Pla especial urbanístic integral i de millora urbana per a la concreció 

de la titularitat, tipus i ordenació de l'equipament del carrer Remei, 18-32, i ajust viari 

als carrers Joan Güell i del Remei, promoguda per la Fundació Sant Josep Oriol, atesa 

l’existència de motius determinants de la suspensió, de conformitat amb l’informe de 

la Direcció d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i es dona per reproduït a 

l’efecte de motivació; ADVERTIR els promotors del pla, de conformitat amb l’article 

95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del 

dia següent al de la notificació d’aquest acord, per dur a terme les activitats necessàries 

per continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del 

procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions, i NOTIFICAR el present acord 

als promotors del pla. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

19.- (12gu3)  DESESTIMAR la sol·licitud presentada per Green Clover Capital, SL (actual 

denominació de Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL), el 10 de desembre de 

2018, en la qual demana que s’adopti una resolució, a l’empara de l’article 58 de la 

Llei d’expropiació forçosa, en la qual es reconegui el seu dret a la retaxació de la finca 

núm. 89-103 de l’av. Mare de Déu de Montserrat, adquirida per l’Ajuntament de 

Barcelona a títol d’expropiació forçosa el 4 d’abril de 2013, en compliment de 

l’establert al Conveni d’execució del projecte de reparcel·lació de Can Batlló i de 

mutu acord expropiatori de determinació del preu just per la quantitat de 

21.200.000,00 euros de la finca ubicada a l’avinguda Verge de Montserrat, 97-107 

(identificació cadastral i número de policia actual 89-103) i de periodificació i 

vinculació del seu pagament a les despeses d’urbanització de Can Batlló, signat el 21 

de maig de 2012, i aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 d’abril 

de 2012, d’acord amb els motius consignats a l’informe de la Direcció de Serveis de 

Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 23 de gener de 2019, que 

obra a l’expedient i que, a l’efecte de fonamentació, es dona íntegrament per 

reproduït. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

 
 

. 
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20.- (18PL16600)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial d'ordenació de la 

ciutat sanitària de la Vall d'Hebron de Barcelona, promoguda pel Servei Català de la 

Salut i Vall d’Hebron —Vall d’Hebron Institut de Recerca; amb les modificacions 

respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció 

de Serveis de Planejament, informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 

s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 

 

21.- (18PL16596)  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 

Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV, promogut per Conren Tramway Dos, SL, i el 

Sr. Domingo Dalmau Sanahuja; amb les modificacions respecte al document aprovat 

inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 

informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 
 

D) Part d’impuls i control 
 

 

- Proposició d'iniciativa ciutadana 

 

22.- (1387/18)  INSTAR el Govern municipal a iniciar els tràmits pertinents per extingir la 

concessió de l’espai de la Capella de la Misericòrdia, atorgada en el seu dia a favor 

del MACBA, amb la finalitat de destinar aquest espai a la construcció del nou CAP 

Raval Nord. 

 
 

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 


