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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 22 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) Informe 

 

1.- Mesures d’intervenció de desenvolupament econòmic a la Barcelona Nord. 

 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (01 OF2016)  1r. APROVAR, provisionalment, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 

3.1, taxes per serveis generals; 2n. SOTMETRE aquest acord i el text de la corresponent 

ordenança fiscal 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 els quals 

els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 

oportunes; i 3r. TENIR per aprovada definitivament la modificació de l’ordenança fiscal 

reguladora del tribut esmentat en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

3.- (EM 2016-05/12) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el termini 

d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona Activa SAU 

SPM amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de 

Barcelona i altres modificacions adients, i FACULTAR indistintament el president i el 

secretari del Consell d'Administració de la societat per complir tots els tràmits 

necessaris per a la plena efectivitat d’aquest acord i la seva inscripció en el Registre 

Mercantil, així com la correcció d’errors materials en cas necessari. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.- (55/2016)  RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa de 23 de juny de 2016, pel qual es resol 

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, sense cap nota desfavorable en els seus expedient 

personals; i que la concessió de la medalla en la categoria d’argent produeixi 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, de 17 de setembre de 1976. 

 

5.- (109/2016)  ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 

de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria de bronze, per la 

realització de serveis rellevants o d'eficàcia contrastada, d’acord amb el que disposa 

l’article 4.2.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. 

 

6.- (110/2016)  ATORGAR les plaques de reconeixement i la Medalla d’Honor al Mèrit, en la 

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

Urbana de Barcelona que figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la 

disposició addicional 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. 

 

7.- (111/2016)  ATORGAR la Medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al 

membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, sotsinspector 22517 Ricardo Navarro 

Carrión, per complir els requisits establerts a l’article 3 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, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient i amb 

els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 del reglament esmentat. 

 

8.- (112/2016)  ATORGAR la Medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al 

membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, caporal 23094 José Manzano Rodríguez, 

per complir els requisits establerts a l’article 3 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, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, i amb 

els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 del reglament esmentat. 

 

9.- (113/2016)  ATORGAR la Medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al 

membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 24743 Javier Aira Campo, per 

complir els requisits establerts a l’article 3 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, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, i amb 

els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 del reglament esmentat. 

 

10.- (114/2016)  ATORGAR la Medalla d’Honor al sofriment, en la categoria d’argent, al 

membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 26406 Miquel Tena Salvador, per 

complir els requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’honors i 
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recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, 

de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, i amb 

els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 del reglament esmentat. 

 

11.- (2016/548)  APROVAR pel Plenari del Consell Municipal el conveni per a l’establiment 

del règim específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Barcelona corresponent al conjunt de recursos assignats a l’Ajuntament en el 

desenvolupament del pla “Xarxa de governs locals 2016-2019”. 

 

12.-  NOMENAR l'Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell representant de 

l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona en substitució de l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. 

 

13.-  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 l’Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano membre del Consell 

d'Administració de la Societat Foment de Ciutat, SA, en substitució de l’Im. Sr. 

Francisco Sierra López. Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que 

es nomena serà l'establert en els estatuts respectius, 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 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. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sant Martí - Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Ciutat Vella 

 

14.- (arbres 2016)  APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 

l’Ajuntament, per tal 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 quatre noves fitxes, corresponents als arbres següents: 1) Ceratonia 

siliquia, ubicat als jardins de Can Miralletes. Districte de Sant Martí. 2) Morus alba, 

ubicat a la cantonada del carrer Alcoi i el carrer Lluçanès. Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi. 3) Phillyrea latifolia, ubicat a la cantonada del carrer Lluçanès i davant del 

carrer Solsonès. Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 4) Citrus aurantiu, “Amara”, ubicat 

al pati de l’escola Labouré, a la Casa de Misericòrdia, carrer Elisabets, 24. Districte de 

Ciutat Vella. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Districte de l’Eixample 

 

15.- (14PL16257)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial de protecció del 

patrimoni arquitectònic, historicoartístic de la ciutat de Barcelona (Districte de 

l'Eixample), a la finca del carrer Urgell, núm. 30 (edifici La Carboneria), d’iniciativa 

municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la 

Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el 
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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 l'efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 

16.- (15PL16376)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

de l'equipament d'escola bressol municipal del sector 2 de la MPGM de la plaça de les 

Glòries i el seu entorn, 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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

17.- (15PL16370)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana de la parcel·la 

situada al carrer Roger 48-64, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i, a l'efecte de motivació, 

s’incorpora a aquest acord. 

 

18.- (15PL16319)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l’àmbit discontinu 

format per les finques del temple de Santa Maria de Sants i del carrer Olzinelles, número 

30, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament 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. 

 

Districte de les Corts 

 

19.- (15PL16375)  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, del Pla especial urbanístic per a l’ampliació de l’equipament 

existent al carrer Santa Rosa, 39 al 57, d’Esplugues de Llobregat, i avinguda 

d’Esplugues, 27(I) de Barcelona, promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, 

en vista de l’existència de motius determinants fonamentats a l’informe de la Direcció 

de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l'efecte de 

motivació. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

20.- (15PL16372)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial d’ordenació urbanística i 

proposta de regularització d’alineacions a la finca delimitada pels carrers Carrasco i 

Formiguera, via Augusta, ronda de Dalt i Anglí (Jesuïtes de Sarrià) per a la concreció 

del tipus i l’ordenació de l’equipament Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, pel que fa a les 

determinacions urbanístiques que afecten l’edifici número 16 (identificat al plànol 

d’ordenació PE 10), promogut per Fundació Jesuïtes Educació. 
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Districte de Sant Martí 

 

21.- (14PL16240)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

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

concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació al districte de Sant 

Martí, d’iniciativa municipal. 

 

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 


