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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ DE  30  D'OCTUBRE 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) Informes 

 

1.-   La salut a Barcelona 2014. 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (EM 2015-10/11)  NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades 

municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de 

Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 

Barcelona Gestió Urbanística, SA, Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna 

d’elles per a l’exercici 2015 a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete 

Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., conjuntament. NOMENAR, com a soci únic 

de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors per als seus respectius comptes 

anuals consolidats per a l’exercici 2015 a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., conjuntament. 

 

3.- (EM 2015-10/12)  APROVAR, amb ratificació del conveni d'accionistes signat en data 30 de 

juliol de 2015, el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació de la Fira de 

Barcelona. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 40.000.220,55 euros a favor 

de Fira 2000, SA, amb càrrec a la partida esmentada en el document comptable, dels 

Pressupostos dels anys 2017-2021 pels imports anuals establerts en el pacte primer b). 

NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. FACULTAR a 

l’Alcaldia perquè pugui efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat 

d’aquest acord. 
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4.- (01OF2016)   APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2016 i 

successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 

Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 

núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 

1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per 

serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis 

urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres 

serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; 

núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a 

animals de companyia, i activitats de control i tramitació d’autoritzacions sanitàries 

d’establiments que per normativa ho requereixin; núm. 3.8. Taxes per prestacions de 

la Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris i 

cremació; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i 

la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o 

l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores 

de serveis de subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis 

culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. 

Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. 

Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 4. 

Contribucions especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; 

SOTMETRE les esmentades Ordenances fiscals a informació pública per un termini 

de trenta dies hàbils. 

 

5.- (19944)   EXTINGIR el dret de superfície constituït a favor de l’Administració General 

de l’Estat- Ministeri de Treball i Seguretat Social, per acord del Plenari del Consell 

Municipal en sessió de 29 de febrer de 2008, formalitzat en escriptura pública davant 

el Notari de Barcelona senyor Mario Romeo García el dia 17 de juliol de 2008, amb 

número de protocol 1.990, respecte la finca de propietat municipal situada al carrer 

Veneçuela núms. 30-40 entre els carrers de Provençals i Selva de Mar, per a la 

construcció d’un edifici que s’integraria en el Patrimoni Sindical, en haver 

transcorregut el termini per a dur a terme la referida construcció establert en el pacte 

quart en relació al pacte novè punt 2 del Conveni de 18 de febrer de 2008 

protocol·litzat en l’esmentada escriptura; FORMALITZAR l’extinció del dret de 

superfície en escriptura pública; INSCRIURE-LA 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. 

 

6.- (3-129/2015)   RESOLDRE les al·legacions presentades i APROVAR definitivament la 

modificació de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 

l’exercici 2015, consistent en suplements de crèdit per un import de 41.447.927,38 

euros i en crèdits extraordinaris per import de 47.324.081,35 euros, finançats amb 

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals corresponent a la Liquidació del 

Pressupost 2014 (aprovada per Decret d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2015) i 

transferències de crèdit per import de 12.900.000,00€, de conformitat amb la 

distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 

comptable 15090790. 
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7.- (F-1506)   APROVAR el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2015-2016 de 

l’Ajuntament de Barcelona (Exp. F-1506) que s’annexa, en virtut de Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; i la seva 

tramesa als òrgans competents de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per 

la seva aprovació. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

8.-   DESIGNAR l’Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro representant de l’Ajuntament 

de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en 

substitució del Sr. Antoni Vives i Tomàs. 

 

9.-   DESIGNAR l’Ima. Sra. Mercè Homs i Molist representant de l’Ajuntament 

de Barcelona al Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània 

de Barcelona. Casa de Caritat en substitució de l’Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot. 

 

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

a soci únic de les Societats Privades Municipals, els acords següents: 1.- DESIGNAR 

membres dels Consells d'Administració de les Societats Municipals que es detallen: 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA: Im. Sr. Jordi Martí i Galbis en 

substitució del Sr. Antoni Vives i Tomàs; Barcelona de Gestió Urbanística, SA: Im. 

Sr. Jordi Martí i Galbis en substitució del Sr. Antoni Vives i Tomàs, Sr. Francisco 

Javier Buron Cuadrado en substitució del Sr. Jordi Campillo Gámez i la Sra. Aurora 

López Corduente en substitució del Sr. Joan Llort Corbella; Foment de Ciutat, SA: la 

Sra. Mónica Mateos Guerrero en substitució de la Sra. Mercè Massa Rincón, i la Sra. 

Aurora López Corduente en substitució del Sr. Sr. Joan Llort Corbella. 2.- ESTABLIR 

que el termini de designació dels consellers/es que es nomenen serà l'establert en els 

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

mandat consistorial. 3.- 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. 

 

11.- (OR-0000028 (5)  RESOLDRE les al·legacions formulades en el termes que resulten dels 

informes que obren a l’expedient. APROVAR les modificacions del vigent catàleg de 

llocs de treball i categories professionals en els termes que s'adjunten a l'annex. 

PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal i al web municipal 

i, de forma resumida, al Butlletí Oficial de la Província. 

 

12.- (94/2015)   RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia, d'1 d'octubre de 2015, per la qual 

s'atorga la medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, als membres de la 

Guàrdia Urbana que figuren en les relacions adjuntes, per la realització de serveis 

rellevants i/o de contrastada eficàcia, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament 

d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció 

d’Incendis i Salvament de 17 de setembre de 1976. 
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13.- (106/2015)   RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia, d’1 d’octubre de 2015, per la qual 

s'atorguen les plaques de reconeixement i la medalla d’Honor al Mèrit en la categoria 

d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al Cos de la Guàrdia Urbana 

que figuren en 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 a les 

seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana d’aquesta ciutat. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

14.- (13PL16149)  DONAR conformitat al text refós, de la Modificació del Pla especial de 

Reforma Interior de la Barceloneta, per a la refosa i actualització del planejament 

vigent i modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 

de la ciutat de Barcelona en l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, per a la inclusió del 

Conjunt Especial de la Barceloneta, d’iniciativa municipal, que recull i integra en un 

únic text adaptat les prescripcions de l’acord de la Subcomissió d’Urbanisme del 

municipi de Barcelona (sessió de 10 de juliol de 2015) d’aprovació definitiva de la 

Modificació del Pla General Metropolità a la Barceloneta, del qual aquest deriva; tot 

això, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament emès en 

data 2 d’octubre de 2015, que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, es dóna 

per reproduït; i CONDICIONAR l’executivitat d’aquest acord a la publicació i 

consegüent executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació del Pla 

General Metropolità a la Barceloneta. 

 

15.- (13PL16160)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació 

de la botiga Raima, situada al carrer de Comtal núm. 27, promogut per La Carpeta i el 

Paper SA, amb les prescripcions, que s’incorporen d’ofici, a què fa referència 

l’informe jurídic per a l’aprovació definitiva, de la Direcció de Serveis de 

Planejament, que consta a l’expedient, i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest 

acord. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

16.- (15PL16304)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl per a la 

ubicació d’un dipòsit a la cruïlla del passeig Olímpic i el passeig del Migdia, a la 

muntanya de Montjuïc, promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

17.- (15PL16329)  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 situat al bloc 7 de Can Batlló, per ubicar-hi la nova seu de 

l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de planejament, 

que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
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Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

18.- (15PL16294)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció 

de l’ús i ordenació de l’equipament Club Esportiu Arsenal, situat a la finca del carrer 

Pomaret núms. 49-55 i carrer Anglí núm. 90, promogut per Deportivo Squash 

Arsenal, S.L. 

 

Districte d'Horta-Guinardó 

 

19.- (15PL16341)  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 

situat a la plaça de Meguidó, al barri de Sant Genís dels Agudells, d’iniciativa 

municipal. 

 

20.- (15PL16359)  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 dels vestidors de les instal·lacions esportives de la Vall d’Hebron 

(Teixonera), d’iniciativa municipal. 

 

Districte de Sant Martí 

 

21.- (14PL16269)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de definició i concreció de 

l’equipament del carrer de Pujades, núm. 97, 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 l’esmentada Direcció de 

valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a efectes 

de motivació, s’incorporen a aquest 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 Proposicions / Declaracions de Grup 

 

E) Mocions 

 

F) Declaracions Institucionals 

 


