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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 31 DE MARÇ DE 2017 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i ordinària de 24 de febrer de 

2017 
 

B) Part informativa 
 

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.- (2017/32)  RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 16 de febrer de 2017, que 

aprovà l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya de 9 de novembre de 2015, per al desenvolupament de 

l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 

(RIS3CAT) en el marc del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació 

FEDER Catalunya 2014-2020, que inclou l’ampliació de les obligacions de les parts 

d’acord amb la normativa vigent, la modificació del termini d’execució fins al 31 de 

desembre de 2023, l’adaptació del Pla financer i la designació de membres de la 

Comissió Tècnica de Seguiment i facultà el primer tinent d’alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados per a la signatura de l’addenda al conveni. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

2.- (CO 2017-03/8) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Institut 

d’Infància i Món Urbà, en sessió de 26 d’octubre de 2016, relatiu a l’aprovació de la 

modificació dels seus estatuts amb l’objecte de canviar la seva denominació per 

“Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C”, reflectir la separació de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com a ens consorciat, considerar-lo mitjà 

propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de la resta d’ens consorciats, 

adaptar-los a les lleis 39/2015 i 40/2015, així com altres modificacions adients, 

d’acord amb el text que s’incorpora en l’expedient administratiu annex. 

MANIFESTAR, amb posterioritat a l’exercici de separació del Consorci per part de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la voluntat de continuïtat de l’Ajuntament de 

Barcelona al consorci. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

3.- (507/16)  DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. Rodolfo Martín Villa en 

el tràmit d’audiència, de conformitat amb els informes emesos pel comissionat de 

Programes de Memòria en data 6 de març de 2017 i per Serveis Jurídics en data 10 de 

març de 2017; informes que es contrauen a determinar que l’expedient de revocació 

de la medalla s’ha tramitat correctament i de conformitat amb l’establert al Reglament 

d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona, i que l’acte és motivat en el 

sentit que l’interessat coneix el seu contingut i ha pogut manifestar la seva oposició; 

REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Rodolfo 

Martín Villa, acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 

30 de març de 1976. 

 

4.- (0781/17)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona 

a la Fundació Festa Major de Gràcia amb motiu del Bicentenari de l’activitat i per 

l’ininterromput treball en favor de la cohesió social i la cultura catalana. 

 

5.- (420/17)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona 

al Sr. Paco Camarasa Yáñez per la seva important contribució al món literari 

barceloní, com a propietari de la llibreria Negra y Criminal i com a comissari del 

Festival BCNegra. 

 

6.- (424/17)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Jordi Joan 

Alsina, en reconeixement del seu compromís amb les tradicions culturals catalanes i la 

seva projecció a la ciutat de Barcelona, mitjançant la seva contribució en la promoció, 

organització i consolidació de la cultura popular. 

 

7.- (425/17)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Restaurant Quatre Gats, un 

establiment emblemàtic de Barcelona, amb més de 120 anys d’història. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

8.- (2017 SD 0033 CO) RATIFICAR el Decret de l'alcaldia, de 10 de març de 2017, que aprovà el 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona 

Franca sobre actuacions en matèria urbanística i patrimonial en el terme municipal de 

Barcelona. 

 

9.- (EM 2016-12/28) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la memòria que preveu la justificació de la 

conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de l’exercici de l’activitat econòmica en 

règim de lliure competència consistent en la comercialització pública d’energia 

elèctrica per mitjà de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA 

(TERSA), aprovada inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en 

sessió de 14 de desembre de 2016. APROVAR l’exercici de l’activitat econòmica en 

règim de lliure competència consistent en la comercialització pública d’energia 

elèctrica per mitjà de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA i 

ENCARREGAR-LI la realització dels tràmits necessaris i els esmentats a la memòria i 

a l’expedient EM 2016-12/28 amb l’objecte de posar en marxa i desenvolupar 

l’activitat de comercialització pública d’energia elèctrica a què fa referència el present 
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acord. FACULTAR, indistintament, el regidor de Presidència, Aigua i Energia i la 

directora d’Energia i Qualitat Ambiental perquè puguin efectuar tots els tràmits 

adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

10.- (EM 2016-12/29) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts de la societat amb 

participació majoritària municipal Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), 

aprovada inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 

14 de desembre de 2016. FACULTAR, indistintament, el conseller delegat i el 

secretari del Consell d’Administració de Tractament i Selecció de Residus, SA 

(TERSA) perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat 

d’aquest acord. 

 

11.- (20160056)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració signat el 28 d’abril de 

2016 entre els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 

Gramenet, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès, 

per al manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de 

la Gran Via Nord, d’acord amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització 

de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 

institucions aprovada per Decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; FACULTAR la 

cinquena tinenta d’alcaldia per a la seva signatura; i AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 

indicats en aquest mateix document, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses derivades d’aquesta addenda. 

 

12.- (17SD0106)  Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al nou pacte 

d’alcaldes/ses per l’energia sostenible i el clima de la Unió Europea, de conformitat i 

amb ple coneixement dels compromisos establerts al document oficial del pacte. 

Segon.- APROVAR l’elaboració del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima en 

el període màxim de dos anys com a resposta al compromís. Tercer.- FACULTAR la 

cinquena tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz Cid, per a la 

signatura del present document i annexos que es derivin dels acords anteriors. Quart.- 

NOTIFICAR el present acord al comissari d’Energia i Clima de la Unió Europea (de 

conformitat i amb els termes del model establert) i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 

de la Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

13.- (16PL16420)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial d’ordenació del col·legi OAK 

House School, situat al carrer Sant Pere Claver 12-18, promogut per la Fundació 

Privada OAK House School, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

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

l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 
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14.- (14PL16284)  MANTENIR la suspensió de l’aprovació definitiva, acordada pel Consell 

Plenari en sessió de 28 d’octubre de 2016, 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 de la 

Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú (Llei 30/92, de 26 de novembre) del Pla especial integral i de millora urbana per 

a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 44-52 i carrer 

Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, SL, tenint en compte l’existència de 

motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, a què fa referència 

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

per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del pla, de 

conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que disposen 

d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest 

acord, per realitzar les activitats necessàries per continuar la tramitació; en cas que no 

ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu 

de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del pla. 

 

Districte de Nou Barris 

 

15.- (16PL16402)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

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

conservació del passatge de Santa Eulàlia, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció 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; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sant Martí 

 

16.- (16PL16433)  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 al carrer Tànger, 62-74, de Barcelona, promogut per UKE 

Iberia2, SLU. 

 

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 


