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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 27 DE MAIG DE 2016 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions de 29 d’abril i de 5 de maig de 2016. 
 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, 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, el Sr. Lluís 

Sanz i Marco, el cap de Departament de Població de l’institut esmentat, el Sr. Josep F. 

Olivé i Figa, la Sra. Alicia Aira Castro i, actuant com a secretari, el secretari general 

de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 28 de maig, a les 9.30 hores, a 

la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, primera planta), per a 

la celebració del sorteig esmentat. 

 

2.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 5 de maig de 2016, que designa el Sr. 

Ricard Vinyes Ribas membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en 

substitució del Sr. Francisco Javier Domènech Sampere. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

3.- (20160334-35-36) APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 37.764,10 euros 

(IVA inclòs), tenint en compte la necessitat d’efectuar el pagament de les factures 

següents que corresponen a despeses generades durant l’any 2015 i no havent estat 

reconegudes en l’exercici corresponent: La factura número 0001, de 31 de desembre 

de 2015, emesa per Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q i així regularitzar les 

despeses generades per a la contractació d’anàlisi constructiu i aixecament de plànols 

de l’edifici municipal del carrer Paradís, 10, amb relació al contracte menor número 

15003480, aprovat en data 10 de setembre de 2015, per un import d'11.253,00 euros. 

La factura número 20150525, de 31 de desembre de 2015, emesa per l'empresa 

Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, i així regularitzar les despeses 
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generades pel servei de disseny i construcció de 10 unitats de prototips models A1 PE 

tubular, A2 PE fusta tractada i A3 xapa d’acer, de protectors d’escocells destinats a 

l’espai de les terrasses de la ciutat de Barcelona, amb relació al contracte menor 

número 15005082, aprovat en data 27 de novembre de 2015, per un import de 

8.361,10 euros. La factura número 10505979, de 30 de novembre de 2015, emesa per 

l’empresa J&A Garrigues, SLP, NIF B81709081, i així regularitzar les despeses 

generades pels serveis de suport jurídic per a la licitació del contracte d’obra pública 

pel subministrament d’energia tèrmica a l’Hospital del Mar, amb relació al contracte 

menor número 15004502, aprovat en data 4 de novembre de 2015, pe un import de 

18.150,00 euros. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la 

despesa per un import de 37.764,10 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i 

posicions pressupostàries indicades en aquest mateix document i a favor de les 

empreses que es detallen a continuació: Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, per 

un import d'11.253,00 euros; Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, per 

un import de 8.361,10 euros i J&A Garrigues, SLP, NIF B81709081, per un import de 

18.150,00 euros. 

 

4.- (14PL16212)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels 

clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 

municipal, amb les modificacions 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 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. 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

5.- (14PL16275)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial d’ordenació de la Rambla de Barcelona, 

districte de Ciutat Vella, 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 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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

6.- (14PL16242)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres 

activitats al barri del Poble-sec, al districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa municipal, 

amb les modificacions 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 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. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
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7.- (15PL16374)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la 

parcel·la situada al carrer d’Alfons XII, núm. 38-40, promogut per Sideros, SL. 

 

Districte de Gràcia 

 

8.- (15PL16361)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana per a l’ordenació 

volumètrica de la parcel·la situada a la travessera de Dalt, núms. 97-99, i modificació 

puntual del PEPPAHA del Districte de Gràcia, promoguda per Buildingcenter, SA. 

 

9.- (14PL16208)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres 

activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, amb les modificacions 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 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. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

10.- (15PL16371)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del Sector 09 Hortal, al barri del 

Carmel i entorns, promogut per Ducsa Barcelona, SL, 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. 

 

11.- (15PL16289)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la 

situada als carrers de Martí i Alsina, núm. 2; de Chapí, núms. 46-52, i del Vent, núms. 

5-9B, promogut per Lassus Internacional, SL, 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; DETERMINAR que, 

a l’empara de l’article 92.1.a) del text refós de la Llei d’urbanisme, s’afegeix d’ofici la 

prescripció següent: “Els espais de sortida a la coberta des dels habitatges de la planta 

inferior tindran les dimensions i alçada estrictament necessàries per a la seva funció, i 

no poden constituir, en cap cas, espais habitables pels habitatges. 

 

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 
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E) Mocions 
 

F) Declaracions institucionals 


