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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ DE 25 DE MAIG DE 2018 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

A) Aprovació de les actes de la sessió ordinària i de la sessió extraordinaria de 27 

d’abril de 2018 

 

 

B) Part Informativa 

 

Memòria del Consell de Ciutat 2017. 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1.-   RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 2 de maig de 2018, que designa la Sra. 

Marta Clari Padrós com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet 

en substitució del Sr. Valentín Oviedo Cornejo. 

  

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (265/2017)   RESOLDRE les al·legacions presentades durant el període d’informació 

pública de la modificació del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la 

policia municipal i del servei d’extinció d’incendis, aprovat pel Plenari del Consell 

Municipal de 17 de setembre de 1976 (que es denominarà Reglament d’honors i 

recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de 

Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament), en el sentit que es desprèn de l’informe 

de 9-03-2018 i el seu annex II, que figuren a l’expedient i es donen per reproduïts a 

efectes de motivació. APROVAR definitivament la modificació de l’esmentat 

Reglament, amb les modificacions introduïdes i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal.  
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3.- (80/2018)   DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al sofriment 

en la categoria d'or al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de 

matrícula 25603, atès que, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient, no s'ha 

apreciat la concurrència dels requisits establerts a l'article 1 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. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

4.- (2016 SD 363 (57/2017)  APROVAR l’Addenda al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments 

penitenciaris a la ciutat de Barcelona subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya aprovat per Decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 2017 

(ratificat pel Plenari del Consell municipal en sessió de 27 de gener de 2017) la qual té 

per objecte l’ampliació dels terminis establerts en l’esmentat conveni per a dur a terme  

les operacions urbanístiques i patrimonials  per a la construcció d’uns nous 

equipaments penitenciaris. 

 

Districte de l'Eixample 

 

5.- (17pl16523)   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 Londres, l'escola Mallorca i l'aparcament en subsòl, situat a l’illa delimitada 

pels carrers Londres, Villarroel, Paris i Comte d'Urgell, d’iniciativa municipal a 

proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; amb les modificacions respecte al 

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

de Planejament i RESOLDRE l’al·legació presentada 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 efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

6- (17pl16510)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 

assistencial situat al carrer 60 núm. 9 de la Zona Franca, promogut per Barcelona 

d’Infraestructures Municipals SA / BIMSA, amb les modificacions respecte al 

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

de Planejament que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Nou Barris 

 

7.- (18PL16534)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de la plaça Sòller per a l’ampliació 

del casal de barri situat al barri de Porta, promogut per Barcelona d’Infraestructures 

Municipals SA / BIMSA, amb les modificacions respecte al document aprovat 

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

que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
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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 Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 

E) Mocions 

 

 

F) Declaracions Institucionals 


