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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 24 DE NOVEMBRE DE 2017 

ORDRE DEL DIA 

 
 

A) Aprovació de les actes de les dues sessions de 26 d’octubre i de les sessions de 2 i 

3 de novembre de 2017. 
 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

1.- La salut a Barcelona 2016. 

 

2.- Seguiment 2016-2017 de la mesura de govern: Millora del sistema per l’abordatge 

integral de les violències masclistes. 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

3.- (E.04.6003.17) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del patrimoni dels ens 

locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, desafectada del domini públic la 

finca de propietat municipal situada al carrer Numància, 153-161, grafiada en el 

plànol annex, finca respecte a la qual s’haurà de constituir un dret de superfície a favor 

de la Generalitat de Catalunya, per a destinar-la a la construcció i gestió de l’Escola 

Anglesola d’Educació Infantil i Primària; i ADSCRIURE al Patrimoni Municipal 

d’Urbanisme la finca desafectada. 

 

4.- (E.06.6007.17) CEDIR a la Generalitat de Catalunya l’ús de les finques municipals ubicades 

al carrer Encarnació, 61, i al carrer Reig i Bonet, 12, grafiades en el plànol annex, per 

un termini de 10 anys i amb caràcter gratuït, per a ubicar-hi una escola provisional, 

d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; SOTMETRE 

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

reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió d’ús; FORMALITZAR la cessió en 

document administratiu; 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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5.-  INICIAR el tràmits per derogar el Reglament de funcionament del mercat 

municipal de Canyelles, aprovat definitivament pel Consell Plenari en data 30 de 

setembre de 1986; DONAR-LI el tràmit d’informació pública que estableix l’article 

52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya; ATORGAR el termini de trenta dies, a 

comptar des del següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOP), perquè els interessats puguin consultar l’expedient i, si 

fos el cas, formular-ne les al·legacions i/o suggeriments que considerin adients; 

CONSIDERAR, en cas de no presentar-se cap al·legació i/o suggeriment durant 

l’esmentat període, definitivament aprovat el present acord i, en conseqüència, 

APLICAR al funcionament intern de l’esmentat mercat de Canyelles el règim general 

de funcionament previst al text refós de l’Ordenança municipal de Mercats de 

Barcelona (TROM), aprovat per acord del Consell Plenari en data 28 novembre de 

2008. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

6.-  RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 26 d'octubre de 2017, que designa el 

Sr. Xavier Patón Morales com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz 

Ramonet en substitució del Sr. Félix Ortega Sanz. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

7.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 3 de novembre de 2017, que designa la 

Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de 

presidents i vocals que hauran de constituir les meses electorals, formada pel director 

d’Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, senyor Lluís 

Sanz i Marco, el cap de Departament de Població de l’esmentat Institut, senyor Josep 

F. Olivé i Figa, senyora Alicia Aira Castro i actuant com a secretari, el secretari 

general de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i FIXAR el dia 22 de novembre a 

les 8.00 hores a la Sala de Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1a 

planta), per a la celebració del sorteig esmentat. 

 

8.-  PRIMER.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a 

l’Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, 

els acords següents: 1.- DESIGNAR l’Im. Sr. Eloi Badia Casas membre del Consell 

d’Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA., en substitució 

de l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado. 2.- NOMENAR l’Im. Sr. Eloi Badia Casas 

president del Consell d’Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, 

SA. 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 de 

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. 
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9.-  PRIMER.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a 

l’Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de Barcelona Activa, SA, els acords 

següents: 1.- CESSAR l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado com a membre del 

Consell d’Administració de la Societat Barcelona Activa, SA. 2.- NOMENAR el Sr. 

Álvaro Porro González vicepresident del Consell d’Administració de la Societat 

Barcelona Activa, SA. SEGON.- FACULTAR indistintament el president i el secretari 

del Consell d’Administració per comparèixer davant de notari i elevar a escriptura 

pública els canvis 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. 

 

10.- (1226/17)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. Amadou Bocar Sam, en 

reconeixement a la seva trajectòria en la defensa dels Drets Humans a la nostra ciutat, 

destacant el seu compromís i la seva lluita per defensar els drets de les persones 

migrades, des d’una perspectiva intercultural i de drets de ciutadania. 

 

11.- (92/2017 RH) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’honor al sofriment 

en la categoria d'Or al caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de 

matrícula 28028, 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. 

 

12.- (937/2016)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d'exposició 

pública de l'Ordenança de Cementiris de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada 

inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció en sessió de data 22 de març de 2017; INCORPORAR les 

al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR 

definitivament l'Ordenança de Cementiris de l'Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR- 

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

municipal. 

 

13.- (938/2016)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d'exposició 

pública de l’Ordenança de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada 

inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció en sessió de data 22 de març de 2017; INCORPORAR les 

al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; APROVAR 

definitivament l'ordenança de serveis funeraris de l'Ajuntament de Barcelona; 

PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 

Municipal i al web municipal. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

14.- (16pl16407)  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), la 

modificació del Pla de millora urbana i el Pla especial urbanístic de l’equipament 

privat per a la precisió de l’ordenació aprovada al sector de la modificació del Pla 

general metropolità per a l’ordenació dels terrenys delimitats pels carrers de Quetzal, 
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de la Riera Blanca i l’avinguda del Carrilet de Barcelona, promogut per Banc 

Sabadell, SA, atesa l’existència de motius determinants per a la suspensió de la seva 

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

consta a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR els 

promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2015, 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 a realitzar les activitats necessàries per continuar la tramitació; en cas que 

no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procediran a 

arxivar les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

Districte de Gràcia 

 

15.- (17pl16472)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de concreció de la titularitat, tipus i 

ordenació de l’equipament del carrer de Maignon/Verdi, promogut per Revelan 

Inmobiliaria, SL. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

16.- (17pl16475)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de concreció volumètrica del parc 

de bombers de la Vall d'Hebron de Barcelona, d’iniciativa municipal. 

 

17.- (17PL16476)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’Àrea Nord de 

l’equipament esportiu-docent situat al passeig de la Vall d'Hebron 264-268, promogut 

per FMS Activa, SL. 

 

Districte de Sant Martí 

 

18.- (17pl16484)  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 dels Almogàvers, 177-189, promogut per Menima 

ITG SLU, 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; i condicionant l’executivitat i, per tant, la publicació de l’acord 

d’aprovació definitiva d’aquest planejament, a l’agrupació efectiva de les dues 

parcel·les de l’àmbit. 

 

19.- (17pl16490)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ampliació de l’escola de la 

Mar Bella, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

20.- (17PL16492)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial integral de preservació i reutilització per a ús 

d'habitatge no convencional de l’edifici situat al carrer Sancho d’Àvila, 41-45. 

Districte d’activitats 22@, promogut per Mahir Investments, SL. 
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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 


