
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 20 de juliol de 2018. 

A) Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i de la sessió ordinària de 29 de juny de 2018. 

C) Part decisòria / executiva 

b) Propostes d'acord 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

2.  - (DPPF-02 OOFF2018) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2018 i successius 
de les ordenances fiscals següents: núm. 3.1. Taxes per serveis generals, núm. 3.10. Taxes per la 
utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, núm. 3.12. Taxes per 
l'estacionament regulat de vehicles a la via pública, núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 
funcionament de les fonts ornamentals, segons propostes de text que consten a l’expedient; 
SOTMETRE les ordenances fiscals esmentades a informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins els 
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i 
TENIR per aprovada definitivament la modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no es 
presentin reclamacions. 

3.  - (DPPF-03 OOFF2018) APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal 3.17. Taxes per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia 
elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs, per a l’exercici 2018 i successius, segons proposta d’ordenança 
fiscal que consta a l’expedient; SOTMETRE l’ordenança fiscal esmentada a informació pública per un 
termini de trenta dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, dins els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes; i TENIR per aprovada definitivament la modificació de l’ordenança fiscal en el supòsit 
que no es presentin reclamacions. 

4.  - (E.04.6006.17) RESOLDRE les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya, pels motius que resulten dels informes del Consorci d'Educació de Barcelona, i dels Serveis 
Jurídics de Patrimoni, que s’adjunten a l’efecte de motivació, contra l’acord del Plenari del Consell 
Municipal, de 23 de febrer de 2018, que aprovava inicialment la constitució d’un dret de superfície sobre 
la finca municipal ubicada al carrer Numància, 153-161, per a la construcció i gestió del CEIP Anglesola; 
APROVAR definitivament el dret de superfície i FORMALITZAR-LO d’acord amb les condicions del 
document annex, que s'aprova; 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.  - (E.03.6046.16) APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions al tram II de la línia 9 del 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona signat el 27 de desembre de 2016; MODIFICAR l’acord de la 
Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016, ratificat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 
27 de gener de 2017, relatiu a les condicions d’adquisició de la finca registral 4169 del Registre de la 
Propietat núm. 14 dels de Barcelona, d’acord amb la petició de la Generalitat de Catalunya, en el sentit 
derivat de la mateixa modificació del conveni, que admet l’adquisició d’aquesta finca amb la càrrega que 
la grava, i la Generalitat assumeix el manteniment dels costos econòmics, així com el resultat del plet 
interposat per al seu futur alliberament, amb total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

6.  - APROVAR les modificacions de les taules retributives municipals consistents en l'increment de 
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l’1,5% d’acord amb l’article 18. Dos, primer paràgraf, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l'Estat per a l'any 2018, amb efectes d’1 de gener de 2018, tal com s’annexa; AUTORITZAR 
les entitats del sector públic municipal a qui no resulti d’aplicació les vigents taules retributives de 
l’Ajuntament de Barcelona a incrementar les retribucions del personal d’acord amb la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018; PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a 
la Gaseta Municipali al web municipal i, de forma resumida, al Butlletí Oficial de la Província. 

7.  - APROVAR l'Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de 
Barcelona per al període 2017-2020, i l'Acord de condicions de treball específiques del personal 
funcionari de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, subscrits pels 
representants de la corporació i les organitzacions sindicals Unió General de Treballadors (UGT), 
Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO) i el Sindicat d'Agents de Policia Local (SAPOL), 
així com l'annex de condicions específiques de personal laboral subscrit la mateixa data pels 
representants de la corporació i les organitzacions sindicals Unió General de Treballadors (UGT) i 
Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO); AMPLIAR el termini per a l’elaboració i 
negociació de la relació de llocs de treball fins al 30 de novembre de 2018, de conformitat amb l’acord de 
condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2017-
2020. 

8.  - (2018/362) ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a Oriol Bohigas i Guardiola per ser 
un personatge decisiu mitjançant la gestió pública i l'activitat privada en la configuració de la Barcelona 
actual en l’àmbit arquitectònic i cultural. 

9.  - (2018/363) ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a Josep Fontana i Làzaro per ser 
un ciutadà compromès amb Barcelona, militant per la justícia i rebel contra la injustícia al món, qualitats 
consubstancials al seu ofici d’historiador. 

10.  - (2018/336) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2018 a les ciutadanes, ciutadans i entitats 
que proposa el Consell Plenari i els respectius consells de districte, d’acord amb la relació que s’adjunta 
al document annex, com a mereixedors d’aquest guardó perquè amb la pràctica de la seva labor 
professional o social han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, les virtuts i els 
valors cívics; 

11.  - (91/2018 RH) ATORGAR la Medalla d’Honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que 
figuren a les relacions adjuntes, en les categories d'argent i bronze, per haver prestat serveis sense 
interrupció durant 35 o 25 anys, respectivament, sense cap nota desfavorable als seus expedients 
personals. La concessió de la Medalla d'Argent produeix els beneficis establerts a l'article 5 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.  - (110/2018 RH) ATORGAR la Medalla d'Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que 
figuren a les relacions adjuntes, en la categoria d'argent i bronze, per la realització de serveis rellevants o 
de contrastada eficàcia, d'acord amb el que disposa l'article 4 del vigent Reglament d'honors i 
recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d'Extinció d'Incendis, de 17 de setembre 
de 1976. La concessió de la Medalla d'Argent produeix els beneficis establerts a l'article 5 del reglament 
esmentat. 

13.  - (111/2018 RH) ATORGAR les medalles d’honor al mèrit en la categoria d'argent, així com les 
plaques de reconeixement, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la Guàrdia Urbana 
que figuren a la relació adjunta, segons el que estableix la disposició addicional del Reglament d’honors i 
recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d'Extinció d’Incendis, de 17 de setembre 
de 1976, en reconeixement de les seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana d'aquesta 
ciutat. 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

14. - (18PL16533) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda 
d'articles de record o souvenir a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
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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 de Serveis de Planejament, de valoració de les 
al·legacions, informes que consten a l'expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

15. - (17PL16462) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació de les normes urbanístiques del PGM que regulen els aparcaments al terme 
municipal de Barcelona, d'iniciativa municipal; amb les modificacions, respecte al document aprovat 
inicialment, a què fan referència els informes 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 que consten a l’expedient i, 
a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord, i TRAMETRE l'expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

Districte de l’Eixample 

16.  - (17PL16453) 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 al barri de Sant 
Antoni, districte de l'Eixample, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, 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 de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, informes que 
consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

Districte de Sants-Montjuïc 

17.  - (18PL16557) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació de l'equipament docent situat 
al passeig de la Zona Franca, número 96, del barri de la Marina de Port, d’iniciativa municipal, a proposta 
del Consorci d'Educació de Barcelona. 

18. - (18PL16531) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l'ordenació del nou equipament 
situat a l’illa dels jardins de Can Ferrero i Cal Sèbio, al districte de Sants-Montjuïc, d'iniciativa municipal; 
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, 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. 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

19. - (18PL16552) 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 Císter, 
20-22 i 20l, del districte de Sarrià - Sant Gervasi, d'iniciativa municipal; 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, informe que consta a l'expedient i, 
a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Martí 

20. - (17PL16522) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla de millora urbana per a la determinació dels paràmetres edificatoris del front consolidat 
del carrer Pujades, 150-152, cantonada carrer Roc Boronat, 57-59-61, promogut per BALEC Projectes 
Immobiliaris, SL. 

D) Part d'impuls i control 

a) Proposicions / declaracions de grup 

Es fa constar que les proposicions / declaracions de grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen efectes jurídics 
com a acte administratiu resolutori. 
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Del Grup Municipal Demòcrata: 

1.  - (M1519/9493) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a elaborar un pla 
específic per a motocicletes i ciclomotors que tingui els objectius i estratègies següents: 1. Liderar la 
transició cap a l'electrificació de la flota de vehicles de motor de dues rodes. 2. Dissenyar el model de 
regulació del "sharing" d’aquests vehicles. 3. impulsar la formació i informació a la ciutadania sobre la 
normativa municipal que afecta motos i ciclomotors. 4. Impulsar una campanya que promogui el civisme i 
la disciplina per part dels usuaris d'aquests vehicles. 5. Que promogui la convivència pacífica i l'equilibri 
entre els diferents models de transport de Barcelona. 6. Que reculli el conjunt d'inversions necessàries 
per millorar la seguretat viària dels usuaris d'aquest tipus de transport. 7. Que proposi alternatives reals 
d’aparcament per a aquests tipus de vehicles. 8. Instar el Govern a presentar, en el termini d'un mes, un 
conjunt de mesures que donin resposta immediata i real a les necessitats d'aparcament dels vehicles de 
motor de dues rodes i que representa el 30% de la mobilitat de la ciutat. 

Del Grup Municipal Cs: 

2.  - (M1519/9479) El Plenari del Consell Municipal acorda: Reprovar l'acció del Govern municipal per la 
manca de transparència a la informació de la gestió dels comptes públics. Crear una comissió de 
seguiment que doni trasllat a tots els grups municipals de l'evolució dels ingressos i l'execució de la 
despesa. Presentar, de forma urgent, una versió actualitzada del Pla d'inversions municipal (PIM) del 
pressupost de l'any 2018, on es reflecteixi l’estat actual real de la planificació econòmica de les 
inversions. Que aquest document inclogui informació econòmica de caràcter plurianual (com a mínim els 
anys 2019 i 2020) que permeti avaluar els imports econòmics compromesos per a la següent legislatura. 

Del Grup Municipal d’ERC: 

3.  - (M1519/9482) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el Govern 
municipal a emprendre totes aquelles actuacions necessàries per tal de minimitzar l'incivisme que pateix 
el districte de Ciutat Vella i especialment el barri de la Barceloneta. Aquestes actuacions han de 
preveure accions preventives i sancionadores, amb més presència de la Guàrdia Urbana í l'augment de 
les inspeccions als habitatges d'ús turístic, de cara a abordar la problemàtica des dels diferents àmbits 
d'actuació. 

Del Grup Municipal del PSC: 

4.  - (M1519/9490) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Reprovar la mala gestió econòmica del 
Govern municipal i l'actitud poc transparent dels seus responsables polítics davant els grups municipals i 
la ciutadania. 2. Sol·licitar al Govern municipal que presenti un informe en el període de 15 dies on es 
clarifiqui quin és l'estat del pressupost municipal, quins canvis s’han produït en les inversions i la 
despesa corrent, i quins projectes es veuran afectats per les possibles retallades del Govern municipal. 

Del Grup Municipal del PP: 

5. - (M1519/9486) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a: 1. Fer pedagogia de 
la importància i els beneficis del turisme per a Barcelona, a més de la necessitat d'avançar cap a un 
turisme de qualitat i prendre mesures per evitar el turisme incívic. 2. Promoure les accions legals 
oportunes contra els autors d'atacs al sector turístic succeïts a la ciutat derivats de la turismefòbia. 3. 
Posar en marxa de forma immediata les mesures de prevenció i resposta adients per evitar nous atacs al 
turisme. 

F) Declaracions institucionals 

DI1. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda el següent: 1) L’Ajuntament de 
Barcelona vol demostrar de nou el seu suport i escalf als familiars de les setze víctimes de l'atemptat del 
17 d'agost de 2017 i als més de 150 ferits i els seus familiars. L’Ajuntament de Barcelona sempre estarà 
amb ells i el seu record serà sempre un al·licient per continuar lluitant per la pau i la llibertat. 2) 
L’Ajuntament de Barcelona continuarà ferm en la defensa de les llibertats, de la pau i dels drets humans i 
sense rendir-se davant els totalitarismes de qualsevol mena. 3) L’Ajuntament de Barcelona vol tornar a 
agrair tot el suport i estima que ha rebut durant aquest últim any d'arreu del món. Barcelona mai oblidarà 
a tots els que ens han acompanyat en el dolor i ens l'han alleugerit. 4) L'Ajuntament de Barcelona vol 
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mostrar l'orgull que sent pels barcelonins i barcelonines, per com van saber reaccionar exemplarment 
davant el terror, per la valentia i la solidaritat mostrades en aquells dies tan foscos i durs. 5) L'Ajuntament 
de Barcelona agraeix de nou la feina duta a terme aquells dies per les forces de seguretat (Mossos 
d'Esquadra, Guàrdia Urbana) i els Serveis d'Emergències Mèdiques, i agraeix especialment la bona 
tasca duta a terme pel major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i pel Molt Honorable Conseller 
d’Interior Joaquim Forn. 

DI2.- El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona declara: 1. Que expressa la seva 
preocupació per la situació d'extrema gravetat en què es troben els drets humans a Nicaragua, i demana 
tant la protecció de la vida i la integritat física de les persones com la llibertat d’expressió del poble de 
Nicaragua. 2. Que exigeix a la República de Nicaragua que posi fi d'immediat a la repressió i a les 
detencions arbitràries i a totes les violacions de drets humans. 3. Que condemna la brutal repressió i 
intimidació dels manifestants i urgeix el cessament de les amenaces, desaparicions, detencions 
arbitràries, tortures i assassinats perpetrats per les autoritats nicaragüenques, les forces armades, la 
policia i grups violents que donen suport al Govern de Nicaragua, i recorda a totes les forces públiques el 
seu deure i obligació de protegir i defensar la ciutadania. 4. Que demana a les autoritats nicaragüenques 
que posin fi a tots els actes de violència comesos contra les persones que exerceixen el seu dret a la 
llibertat d’expressió i el dret de reunió. 5. Que manifesta el seu condol i la seva solidaritat amb totes les 
víctimes, persones assassinades, detingudes, amenaçades o torturades i amb els seus familiars. 6. Que 
expressa la seva preocupació per les conclusions de l’informe de la CIDH, insta la comunitat 
internacional que exerceixi un paper actiu a l’hora d’obligar els responsables a retre comptes davant els 
tribunals i a seguir les recomanacions de la CIDH. 7. Que demana al Govern de Nicaragua que 
reconegui i reforci l’autoritat d’una comissió per garantir la veritat, la justícia i la reparació, així com per 
supervisar l’aplicació de les recomanacions presentades per la CIDH i que fixi un calendari per a les 
seves noves visites, i sol·licita la creació d’un registre públic de les admissions als hospitals. 8. Que 
exigeix a les autoritats nicaragüenques que autoritzin immediatament una investigació internacional 
transparent independent per tal de judicialitzar els responsables de la repressió i de les morts durant les 
protestes, 9. Que condemna l’estigmatització, la persecució i l’assenyalament de les persones 
defensores dels drets humans a Nicaragua i exhorta les autoritats de la República de Nicaragua a 
respectar la integritat dels qui integren el procés de diàleg nacional. 10. Que lamenta la violació de la 
llibertat de premsa a Nicaragua, tant abans com durant les protestes, i considera que la confiscació 
d’equips a periodistes i la censura a mitjans de comunicació per part de les autoritats és inacceptable, i 
insta el Govern de Nicaragua que restableixi la plena llibertat d’expressió al país i que posi fi a 
l’assetjament de periodistes. 11. Que insta les autoritats nicaragüenques que prestin a tots els agents de 
la societat espai suficient per actuar lliurement, en virtut del dret internacional i per poder establir les 
bases perquè totes les parts enfrontades debatin de bona fe sobre !a situació a Nicaragua des del 
respecte als drets humans al país. 12. Que subratlla la necessitat d’unes institucions democràtiques 
sòlides, de la llibertat de reunió i del pluralisme polític i demanem, en aquest sentit, que es dugui a terme 
una reforma electoral amb vista a la celebració d'unes eleccions justes, transparents i creïbles que 
respectin les normes internacionals com la manera de resoldre la crisi política actual. 13. Que insta les 
autoritats competents a cercar respostes de protecció per a les persones que s’han vist forçades a 
demanar garanties d'asil i refugi com a conseqüència de les greus violacions de drets humans que es 
viuen actualment a Nicaragua. 14. Que fa trasllat dels acords a l’ambaixador de la República de 
Nicaragua a Espanya i al Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació i a la Generalitat de Catalunya. 

 
 
EL SECRETARI GENERAL accidental, 
Francesc Xavier Sánchez i Just 


