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PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 30 DE GENER DE 2015 

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.-  Barcelona, 2015. Impuls a la recuperació econòmica i compromís amb el 

benestar de les persones. 

 
C) Part decisòria/executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 
 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR 

 
2.- (1374/2014)             RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern de 30 de desembre de 2014, pel 

qual s'aprova la modificació de la plantilla pressupostària 2014, en el sentit 

d'incrementar en dos el nombre d'intendents de la Guàrdia Urbana i disminuir en dos 

el nombre d'inspectors; una modificació que no implica cap increment respecte a la 

plantilla pressupostària aprovada per a l'any 2014. 

 
3.- (1281/2014)               APROVAR la classificació en tres grups dels ens municipals que conformen el 

sector públic local de l’Ajuntament de Barcelona, tal com figura a l’annex. 

ESTABLIR el nombre màxim de membres dels consells d’administració en els ens 

que conformen el sector públic local de l’Ajuntament de Barcelona en funció del grup, 

tal com figura a l’annex. ESTABLIR el nombre màxim de directius en els ens que 

conformen el sector públic local de l’Ajuntament de Barcelona en funció del grup, tal 

com figura a l’annex. ESTABLIR la quantia màxima de la retribució bàsica, de lloc i 

variable, en funció del grup de classificació, per als directius de les entitats que 

conformen el sector públic local de l’Ajuntament de Barcelona, tal com es detalla a 

l’annex. 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 

 
4.- (5054)                ACTUALITZAR el dret de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, 

aprovat per acord del Consell Plenari el 18 de març de 1983 i per acord de la Comissió 

de Govern el 27 d’abril de 1988, respecte a la finca de propietat municipal ubicada en 

el carrer Sant Feliu de Codines, núm. 2-4, on hi ha ubicat el Centre d’Atenció 

Primària Ciutat Meridiana, en el sentit d’atribuir la condició de superficiari al Servei 

Català de la Salut; MODIFICAR la clàusula 3a del Plec de condicions reguladores del 

dret de superfície esmentat, en el sentit que el termini serà de 75 anys comptadors de 

la data de formalització del dret, mantenint inalterable la resta de condicions; 

CONCRETAR la superfície de la finca en 2.348 m
2
 en virtut del Pla de millora urbana 

de reordenació de l’equipament sanitarioassistencial situat a la cruïlla de l’avinguda de 

Vallbona i el carrer de Sant Feliu de Codines, al barri de Torre Baró, aprovat 

definitivament el 27 de febrer de 2009; FORMALITZAR-LO en escriptura pública; 

INSCRIURE’L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord. 

 
5.- (24713)                 CEDIR a l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs l’ús de la finca situada al carrer 

Perpinyà, núm. 26-28, per un termini de sis anys i amb caràcter gratuït, amb la 

finalitat de destinar-la a l’ampliació de les seves instal·lacions dedicades al joc de la 

petanca, 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 de l’ús, i FORMALITZAR la cessió 

en document administratiu. 

 
6.- (24745)         DECLARAR desafectada del domini públic, a l'empara de l'article 20 del Reglament de 

Patrimoni dels Ens Locals, la porció de 2.800 m
2
 de la finca ubicada en el carrer del 

Segre, 34-40, grafiada en el plànol annex, després de dur a terme les operacions 

hipotecàries necessàries per tal d’individualitzar-la; ADSCRIURE-LA al Patrimoni 

Municipal d’Urbanisme; CONSTITUIR sobre la mateixa un dret real de superfície a 

favor de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament), per a la 

construcció i posada en funcionament de l’Escola Can Fabra; SOTMETRE l'expedient 

a  informació pública i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 

FORMALITZAR el dret de superfície, d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR 

l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord. 
 

 
 

COMISSIÓ D'HÀBITAT URBÀ I MEDI AMBIENT 

 
7.-                                     ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament, com 

a soci únic de la Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA, els acords següents: 

DESIGNAR la Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid membre del Consell d'Administració de la 

societat esmentada, en substitució de la Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera; ESTABLIR 

que el termini de designació de la consellera que es nomena serà establert en els 

respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de 

mandat consistorial; FACULTAR indistintament el president i el secretari del Consell 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 
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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. 

 
8.-                                     ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 

soci únic de les societats privades municipals que es detallen a continuació, els acords 

següents: Primer.- DESIGNAR membres dels consells d'administració de les societats 

privades municipals següents, les persones que s’indiquen: Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA: Sr. Alberto Piedrabuena Granés en substitució del 

Sr. Francesc Xavier Machado Martin. Barcelona de Gestió Urbanística, SA: Sr. 

Alberto Piedrabuena Granés en substitució del Sr. Francesc Xavier Machado Martin i 

Sr. Joan Llort Corbella en substitució del Sr. Albert Vilalta Cambra. Foment de Ciutat, 

SA: Sr. Joan Llort Corbella en substitució del Sr. Albert Vilalta Cambra. Segon.- 

ESTABLIR que el termini de designació dels consellers que es nomenen serà 

l'establert en els estatuts respectius, sens perjudici de la renovació que fos procedent 

en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- FACULTAR indistintament els presidents 

i els secretaris dels consells d'administració per comparèixer davant notari i elevar a 

escriptura pública els nomenaments 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. 

 
9.- (20/14/CF)                 RATIFICAR l’acord de la Junta de direcció del Consorci del Besòs aprovat 

en la sessió de data 26 de setembre de 2014, en el sentit d’aprovar la proposta de la 

modificació dels seus estatuts, amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la llei 

15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa, d’acord amb el text adjunt a aquest expedient. 

 
10.- (13/14/CF)      RATIFICAR l’acord de la Junta del Consell General del Consorci del 

Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs aprovat en la sessió de data 26 de setembre 

de 2014, en el sentit d’aprovar la proposta de la modificació dels seus estatuts, amb 

l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local i a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord 

amb el text adjunt a aquest expedient. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
11.- (14PL16246)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial integral d’usos de l’edifici del Portal de la 

Pau, promogut per l’Autoritat Portuària de Barcelona, i RESOLDRE les al·legacions 

presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 

amb l’informe jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 

al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 

acord. 
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Districte de l'Eixample 

 
12.- (14PL16171)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de concreció volumètrica de la finca 

situada al carrer de Rosselló, núm. 24-26, promogut per 501 Situ Arquitectura BCN, 

SL, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament; i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe jurídic de la direcció 

esmentada, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten en 

l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
13.- (14PL16234)   APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa de 

la barriada de Plus Ultra - la Vinya, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 

què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, i 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 efectes de motivació s’incorporen a 

aquest acord. 

 
14.- (14PL16252)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció d’usos dels 

equipaments (7c) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels carrers de 

la Metal·lúrgia, del Foc, el límit del Pla de millora urbana Porta Firal, el carrer d’Alts 

Forns i el límit Nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per Fira 2000, SA, 

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 

efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 
Districte de les Corts 

 
15.- (14PL16239)   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 del Districte de les Corts i regulació d’altres activitats, 

d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fan referència els informes de la 

Direcció de Serveis de Planejament de dates 14 de gener de 2015 i 23 de gener de 

2015 i 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 tres, que consten a l’expedient i a efectes 

de motivació s’incorporen a aquest acord. 
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COMISSIÓ DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS 

 
16.- (14/14/CF)          RATIFICAR l’acord del Consell de Govern del Consorci d’Infància i Món 

Urbà, aprovat en la sessió de 30 de setembre de 2014, en el sentit d’aprovar la 

proposta de la modificació dels seus estatuts, amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 

i a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa, d’acord amb el text adjunt a aquest expedient. 
 

 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 

 
17.- (17/9/13 CF)   RATIFICAR l’acord del Consell General del Consorci Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona aprovat en la sessió de 23 de juliol de 2013, en el sentit 

d’aprovar definitivament la proposta de la modificació dels seus estatuts, d’acord amb 

el text adjunt a aquest expedient. 

 
18.- (9/14/CF)    APROVAR definitivament la renúncia al càrrec de patró que ocupa 

l’Ajuntament de Barcelona a la Fundació Privada Apel·les Fenosa; DEIXAR sense 

efecte els nomenaments dels patrons d’aquesta Fundació que s’hagin pogut designar 

en representació de l’Ajuntament de Barcelona; NOTIFICAR al Patronat de la 

Fundació Privada Apel·les Fenosa aquest acord i INSTAR-LOS a procedir a la 

modificació del seus estatuts en el sentit d’anular aquells articles a on consti la 

participació d’aquest Ajuntament així com realitzar tots els tràmits necessaris davant 

del Protectorat de la Generalitat de Catalunya per la baixa de l’Ajuntament de 

Barcelona com a patró a la Fundació. NOTIFICAR al Protectorat de la Generalitat de 

Catalunya el present acord i FACULTAR l'Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot com a 

cinquè tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
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 


