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Secretaria General 
 

Ref.: CP 12/18 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 29 de juny de 
2018. 

 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2018 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
 

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

 
1.- (18-OR000001-2-3-4-5) RATIFICAR els decrets de l'Alcaldia, de 2 de febrer (S1/D/2018-174), 9 

de març (S1/D/2018-617), 5 d'abril (S1/D/2018-819), 27 d'abril (S1/D/2018-1056 i S1/D/2018- 
1057) i 17 de maig de 2018 (S1/D/2018-1281), que aproven les modificacions del 
dimensionament de llocs de treball, de conformitat amb l'autorització conferida a l'Alcaldia per 
acord del Plenari del Consell Municipal, de 22 de desembre de 2017, en relació amb el període 
transitori establert per a la confecció de la relació de llocs de treball. MANTENIR en els trasllats 
la forma d'ocupació dels titulars als respectius llocs de treball. 

 
b) Propostes d’acord 

 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (EM 2017-01/01) ACCEPTAR, en tots els seus termes i manifestacions, l’oferta irrevocable per 
a l’adquisició de les accions de Mediacomplex, SA, que ha formulat HEVF Master HoldCo, S. à 
r.l., el 27 d’abril de 2018, amb un preu per acció de 2.812,11 euros, que esdevé un import total 
de 18.666.786 euros, la qual consta a l’expedient; i, per tant, VENDRE directament, en els 
termes d’aquesta oferta, les 6.638 accions (numerades de la 1 a la 6.638) de Mediacomplex, 
SA, de les quals Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, societat unipersonal de 
l’Ajuntament de Barcelona, n’és titular, atès que la subhasta pública promoguda per aquest 
Plenari del Consell Municipal, amb data 26 de maig de 2017, per a l’alienació de totes les 
accions de Mediacomplex, SA, ha resultat deserta en data 12 de desembre de 2017, i que qui 
ara formula aquesta oferta irrevocable d’adquisició que s’accepta ha assumit totes les 
obligacions contingudes al Plec de bases d’aquella subhasta i en tots els documents annexos, 
adequats, però, a aquesta adjudicació directa que aquí s’efectua. RESTAR assabentat del 
Pacte de socis de Mediacomplex, SA, denominat “Contracte entre Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA i Rilson XXI Inmuebles, SL, per a la venda conjunta de les accions de 
Mediacomplex, SA que posseeixen”, subscrit el 8 de maig de 2017, i de la seva pròrroga 
formalitzada el 2 de maig de 2018 pels seus socis en la denominada “Novació modificativa”, i 
declarar a més, en atenció als acords aquí adoptats, acomplerta la condició suspensiva a la 
qual les parts varen subjectar aquest pacte de socis. CONFIRMAR la vigència de l’acord del 
Plenari del Consell Municipal de 26 de maig de 2017 en allò relatiu al cessament en l’exercici 
de l’activitat econòmica que el 20 de desembre de 2002 el Plenari del Consell Municipal havia 
acordat i que consistia en la participació, mitjançant la societat instrumental 22 Arroba BCN, 
SA, succeïda avui per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, en el capital de la mercantil 
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Mediacomplex, SA, per manca d’interès públic en la seva continuïtat segons es justificava a la 
memòria que figurava a l’expedient corresponent a l’acord esmentat de 26 de maig de 2017; i 
DECLARAR, en conseqüència, que l’alienació de les accions de Mediacomplex, SA, que 
pertanyen a Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, en els termes de l’oferta irrevocable 
formulada, tindrà com a resultat que l’activitat econòmica esmentada quedi extingida i liquidada 
a tots els efectes, així com quedarà extingit i liquidat a tots els efectes el contracte derivat 
d’aquella activitat per a la constitució de Mediacomplex, SA, de 7 de gener de 2004, celebrat 
entre 22 Arroba BCN, SA, succeïda avui per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, i 
Rilson XXI Inmuebles, SL, una vegada executada la transmissió de les accions indicades 
mitjançant l’atorgament de l’escriptura pública corresponent i l’ingrés a la tresoreria de 
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, de l’import resultant conforme al plec de bases de 
la subhasta, al pacte de socis de Mediacomplex, SA, denominat “Contracte entre Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA i Rilson XXI Inmuebles, SL, per a la venda conjunta de les 
accions de Mediacomplex, SA que posseeixen”, subscrit el 8 de maig de 2017 i prorrogat 
mitjançant la “Novació modificativa” el 2 de maig de 2018, i conforme també als termes de 
l’oferta irrevocable formulada per HEVF Master HoldCo, S. à r.l. AUTORITZAR Barcelona 
d'Infraestructures Municipals, SA, a acceptar l’oferta d’adquisició de les accions de 
Mediacomplex, SA, formulada per HEVF Master HoldCo, S. à r.l., el 27 d’abril de 2018 en tots 
els seus termes i manifestacions, i per tant a vendre les 6.638 accions (numerades de la 1 a la 
6.638) de Mediacomplex, SA, de què és titular, en els termes de l’oferta indicada, atorgant 
l’escriptura pública que figura annexada a l’oferta, i també a rebre el preu en la forma també allí 
fixada, així com a efectuar totes les declaracions i els tràmits necessaris per a la plena eficàcia 
de la compravenda d’aquestes accions. 

 
3.- (2018/239) AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 20.000.000,00 euros amb 

càrrec a la partida 0702-48559-4333, distribuïts en 5.000.000,00 euros per a l’any 2019, 
5.000.000,00 euros per a l’any 2020, 5.000.000,00 euros per a l´any 2021 i 5.000.000,00 euros 
per a l’any 2022, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat, a favor de la Fundació 
Mobile World Capital Barcelona, amb NIF G65760431. RATIFICAR l’esmena número 1 del 
contracte subscrit entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Reino de España, la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i Turisme 
de Barcelona, que té per objecte la renovació de la designació de la ciutat de Barcelona com a 
Mobile World Capital per al període 2019 a 2023. 

 
Districte de Gràcia 

 
4.- (20180017) APROVAR l’expedient 20180017 de reconeixement de crèdit per un import de 

617,10 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa Futurgràfic, 
SCCL, amb CIF F59806711, despeses realitzades l’any 2015 i no reconegudes en l’exercici 
que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per 
un import de 617,10 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en el document 
comptable, a favor de Futurgràfic, SCCL, amb CIF F59806711. 

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

 

5.- DESIGNAR l’Im. Sr. Alberto Villagrasa Gil representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell 
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de la Sra. Àngels Esteller 
Ruedas. 
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6.- (20180114) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Manuel Ibern i Alcalde per la 
seva tasca realitzada al llarg de la seva carrera esportiva i política en favor de l’esport a la ciutat 
de Barcelona. 

 
7.- (74/2018) MODIFICAR les taules retributives de l’annex 3 de l'acord del dimensionament 

aprovat pel Plenari Municipal amb data 22 de desembre de 2017 amb el contingut que consta a 
l’annex i amb els efectes establerts a l’acord assolit en l’àmbit del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament i ratificat per la Mesa General de Negociació, amb data 23 d’octubre de 
2017, i l’acord assolit en l’àmbit de les oficines d’habitatge de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
la Rehabilitació i ratificat pel Comitè d’Empresa amb data 1 de febrer de 2018. PUBLICAR la 
present resolució a la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 

 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

8.- (G002/2017) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública de 
l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de terrasses aprovada pel Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013, de conformitat amb l’informe emès 
per l’Institut de Paisatge Urbà que es dona per reproduït i que s’incorpora a aquest acord a 
l’efecte de motivació. APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança de terrasses, 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013 i publicada al 
BOP als efectes de la seva executivitat de 31 de desembre de 2013. PUBLICAR el present 
acord, així com el text íntegre de la modificació de l’Ordenança de terrasses al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB), i a la Gaseta Municipal. NOTIFICAR aquest acord als 
interessats amb trasllat del text de la modificació i de l’informe resposta de les al·legacions. 

 
9.- (18SD009/1-NT) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública 

de l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO), de conformitat amb l’informe emès per la 
Direcció de Serveis de Llicències de la Gerència Adjunta d’Urbanisme, que es dona per 
reproduït i que s’incorpora a aquest acord a l’efecte de motivació. APROVAR definitivament la 
modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres 
(ORPIMO), aprovada pel Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 25 de febrer de 
2011 i publicada al BOP a l’efecte de la seva executivitat de data 25 de març de 2011. 
PUBLICAR el present acord, així com el text íntegre de la modificació de l’Ordenança 
reguladora dels procediments d’intervenció municipal (ORPIMO), al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), i a la Gaseta Municipal. NOTIFICAR aquest acord als 
interessats amb trasllat del text de la modificació i de l’informe resposta de les al·legacions. 

 
Districte de Sant Martí 

 
12.- (17PL16505) 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 situat 
al carrer Ciutat Granada, núm. 68, promogut per Inmobiliaria Castrejana, SL; amb les 
modificacions a què fa referència l'informe de la Direcció de Planejament, que consta a 
l'expedient i, a l’efecte de motivació, s'incorpora a aquest acord. 

 
13.- (18PL16553) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’equipament situat al carrer Perú, 
139, al districte de Sant Martí, d’iniciativa municipal, a instància del Consorci d’Educació de 
Barcelona. 
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c) Proposicions 

 

D) Part d’impuls i control 
 

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

 
a) Proposicions / declaracions de grup 

del Grup Municipal Demòcrata: 

1. (M1519/9353) El Plenari del Consell Municipal acorda el següent: 1. Com a concessionari, 
demanar la pròrroga de la concessió C-1004 sobre el front marítim del Poblenou, i seguir 
negociant la desafectació amb l’Estat mitjançant una nova delimitació de la zona 
maritimoterrestre. 2. Definir, des d'un punt de vista municipal, el model d'usos ciutadans 
d'aquests espais, a través d'un nou pla d'usos que restringeixi l'oferta d'oci nocturn a la 
Barceloneta. 3. Instar la Generalitat, mentre es segueix negociant amb l’Estat, que es dugui a 
terme la divisió de la concessió, donant un tractament diferenciat a les àrees d’interès 
econòmic. 4. Establir un marc de diàleg amb els actuals operadors i els veïns per tal de valorar 
la idoneïtat de les activitats que actualment s’hi duen a terme. 

 
Del Grup Municipal Cs: 

 

2.- (M1519/9340) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el Govern 
Municipal que presenti de manera urgent: - Un pla de mesures per prevenir els atacs contra les 
empreses i actius turístics de la ciutat i actuar de manera ferma i contundent contra qualsevol 
acció contra el turisme. - Incrementar la presencia d’agents cívics en aquells espais de més 
afluència turística per fer complir les normes de civisme i millorar la convivència entre veïns i 
visitants. - Augmentar les mesures de seguretat i la cooperació entre Mossos d’Esquadra i 
Guàrdia Urbana, als espais de més afluència turística, per tal d’evitar conductes incíviques, així 
com qualsevol activitat irregular, que deterioren la convivència i perjudiquen la imatge de de 
Barcelona com a destinació turística. -Que l’Ajuntament de Barcelona es personi com a 
acusació particular en les causes obertes per reclamar els danys patrimonials en els béns de 
titularitat municipal provocats per accions contra el turisme, que generin violència, intimidacions 
o danys en el mobiliari i béns públics i danys causats al sector turístic. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/9343) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Que el 
Govern municipal presenti —amb caràcter mensual— un informe a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Seguretat i Prevenció on es doni compte de l'estat d'execució del Pla de 
xoc al conjunt del districte de Ciutat Vella. Que es creï i es posi en funcionament el comitè de 
coordinació del pla, amb tots els agents implicats, per tal d'avançar en la resolució de la 
problemàtica existent al districte. 
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Del Grup Municipal del PP: 
 

5.- (M1519/9346) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda instar el 
Govern municipal a revisar el Pla local de prevenció i de seguretat ciutadana de Barcelona 
2016-2019, atesa l'evolució de la victimització des de la seva aprovació, incorporant propostes 
de defensa del sector turístic davant els atacs que pugui rebre, i presentar-lo al Consell 
Municipal en la propera sessió plenària per a la seva ratificació, i posteriorment trametre'l a la 
Junta Local de Seguretat de Barcelona per a la seva aprovació. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

Es fa constar que la proposició amb contingut de declaració institucional que es transcriu a 
continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeix efectes 
jurídics com a acte administratiu resolutori. 

 
Del Grup Municipal BComú: 

 

Única.- (M1519/9351) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta la Generalitat 
de Catalunya perquè, en matèria de gestió dels habitatges situats a la ciutat de Barcelona 
procedents d’herències intestades, adopti les mesures següents: Primera.- Aturar la subhasta 
dels immobles situats a Barcelona prevista per al 5 de juliol. Segona.- Compartir amb 
l’Ajuntament els expedients de la subhasta del 5 de juliol per conèixer el volum dels deutes, 
valorar el cost de les rehabilitacions i de les despeses de comunitat. Tercera.- Un cop valorats 
els expedients, decidir conjuntament la destinació d’aquests immobles prioritzant l’ampliació del 
parc públic de lloguer de Barcelona a través del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Quarta.-. 
Modificar la normativa que regula la gestió de les herències intestades per prioritzar l’ampliació 
del parc públic de lloguer. Cinquena.- Modificar la normativa que regula la gestió de les 
herències intestades per incloure l’Ajuntament de Barcelona en la valoració dels expedients i la 
decisió del destí dels immobles, així com la restitució de la seva condició de membre integrant 
de la Junta d’Herències, ateses les característiques derivades del règim especial de Barcelona. 

 

E) Mocions 
 

M1.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora d’aquest Ajuntament presentada 
per la Ima. Sra. María José Lecha González. 

 

M2.- Creació d’una comissió no permanent d’estudi sobre les diferents solucions urbanístiques i 
normatives en matèria d’habitatge. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

DI1. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda el següent: Primer.- 
Defensar els drets humans com a eix central i única referència per a la convivència al País 
Basc, així com la construcció d’una cultura de pau que posi les bases de no repetició. Segon.- 
Defensar els principis de veritat, justícia i reparació de totes les víctimes del terrorisme d’ETA, 
així com la resta d’expressions de violència que han tingut lloc al llarg de 50 anys de conflicte. 
Tercer.- Promoure l’aplicació d’una política penitenciària favorable a l’apropament dels presos a 
presons pròximes als seus llocs d’origen o de residència dels seus familiars i persones 
properes, al tracte humanitari a les persones preses que pateixen malalties, així com 
l’acumulació de condemnes complides en altres estats, tal com preveu la legislació europea i 
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els estàndards dels drets humans. Quart.- Exhortar les persones preses que reconeixen el mal 
causat amb la finalitat d’avançar vers la reconciliació i el reconeixement mutu entre les diferents 
víctimes del conflicte. 

 
DI2. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda el següent: Primer.- 

Expressar, una vegada més, la voluntat de Barcelona d’acollir persones refugiades. Segon.- 
Denunciar l’incompliment del Conveni de Ginebra pels governs europeus, i exigir el compliment 
de les quotes de reubicació i reassentament acordades pels estats membres de la Unió 
Europea. Tercer.- Condemnar l’onada de racisme i xenofòbia que actualment està afectant 
diversos estats de la Unió Europea. Quart.- Reclamar una nova política d’asil i refugi que doni 
resposta a l’emergència humanitària existent. Cinquè.- Exigir una nova política que protegeixi 
les persones refugiades que fugen dels seus països per motiu de la seva condició sexual i que 
poden ser susceptibles d’una doble discriminació al país d’acollida. Sisè.- Reclamar que es 
possibiliti la participació de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments en les polítiques 
d’asil i refugi. Setè - Reivindicar la tasca feta des de l'Ajuntament al llarg dels anys a favor dels 
drets de les persones refugiades i de la població que pateix un conflicte bèl·lic, així com la feina 
contra la xenofòbia i el racisme, que han fet de Barcelona una ciutat intercultural, oberta, 
solidària, acollidora i respectuosa vers els drets humans, on la xenofòbia i el racisme no tenen 
cabuda. 

 
DI3.- Per tal de commemorar el 40è aniversari de l’assassinat de Gustau Muñoz, el Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Instar el Govern municipal a 
donar suport des de l’Ajuntament a totes les accions legals endegades, a l’Estat espanyol o a 
l’estranger, per als familiars de Gustau Muñoz i per a les famílies de la resta de víctimes 
barcelonines de la repressió policial i parapolicial durant l’etapa postfranquista, a fi de castigar 
els seus botxins i de dignificar la seva memòria. Segon.- Instar el Govern municipal a seguir 
impulsant diversos actes institucionals per tal de retre homenatge i honrar la memòria 
d’aquestes víctimes, en presència de les seves famílies. Tercer.- Elevar una proposta a la 
Ponència del Nomenclàtor i plaques commemoratives per a la col·locació d’una placa en 
memòria de Gustau Muñoz, al número 34 del carrer Ferran. Quart.- Reconèixer aquelles 
persones i organitzacions que durant els darrers 40 anys han mantingut viu el record de 
l’assassinat de Gustau Muñoz en aquest indret, i incorporar la placa de marbre que hi ha 
actualment al lloc a la col·lecció patrimonial del MUHBA. Cinquè.- Fer arribar la present 
declaració institucional als familiars de Gustau Muñoz, a les famílies de les altres víctimes i a 
les entitats del país que treballen per recuperar i preservar la memòria històrica, així com al 
Casal Argentí a Barcelona per tal que la posi en coneixement de persones i organitzacions de 
la República Argentina. 

 

EL SECRETARI GENERAL 
Jordi Cases i Pallarès 


