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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 25 DE GENER DE 2019 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2018 i de la 

sessió extraordinària de 9 de gener de 2019 
 

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.- (DP-2018-27288) APROVAR el contracte de lloguer de la planta baixa, primera i segona de la finca 

del carrer de la Llacuna, 63- 73, amb la societat MRC Constructores, SL, per un 

termini de 10 anys, prorrogable, per ubicar-hi la nova seu de l’Institut Municipal 

d’Hisenda de Barcelona, amb efecte l’1 de febrer de 2019. AUTORITZAR i 

DISPOSAR l’arrendament esmentat, amb la societat MRC Constructores SL (CIF 

B08296972) per una renda contractual mensual del primer any de 181.578,64 euros 

més l’IVA i de despeses (29.254,37 euros) més l’IVA, amb subjecció a les normes de 

la Llei d’arrendaments urbans i les modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de 

mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, la qual cosa fa un total 

pressupostari anual de 871.517,18 euros per a l’exercici 2019; 3.061.295,31 euros per 

a l’exercici 2020; 3.149.789,78 euros per a l’exercici 2021; i 3.184.846,86 euros per a 

l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; ABONAR 

trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació de la factura electrònica 

corresponent; FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons el redactat annex, 

que s’aprova, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.  DESIGNAR la Ima. Sra. Gemma Sendra i Planas presidenta de la Comissió 

del Consell Municipal de Drets Socials, Cultura i Esports, en substitució de la Ima. 

Sra. Montserrat Benedí i Altés. 
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3.-  ADOPTAR, en exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com 

a soci únic de la societat privada municipal Informació i Comunicació de Barcelona, 

SA, els acords següents: Primer.- DESIGNAR, vista la proposta de la Junta de 

Portaveus i l’informe del Consell Consultiu i Assessor, la Sra. Neus Sanchís Montiel i 

el Sr. Ferran Toutain Gibert membres del Consell d’Administració de la societat 

esmentada. Segon.- ESTABLIR que el mandat d’aquests membres acabarà la mateixa 

data que la resta dels membres actuals de l’òrgan societari, sense perjudici del regulat 

a l’article 10.1. del Reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de 

televisió i ràdio locals de Barcelona, tot allò de conformitat amb el que estableix 

l’acord del plenari del 23 de desembre de 2016. Tercer.- FACULTAR indistintament 

el/la president/a i el/la secretari/ària del Consell d’Administració per comparèixer 

davant notari i elevar a escriptura pública els acords anteriors, així com per complir 

els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i, també, la 

correcció d’errors materials si fos necessària. 

 

4.- (2019/24)  ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. August Gil Matamala en 

reconeixement de la seva trajectòria vital i professional, com a veu fidel als principis 

universals de llibertat i justícia. 

 

5.- (512/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. José Solchaga Zala, 

acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 

29 de gener de 1949. 

 

6.- (510/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament de la Medalla commemorativa dels XXV anys de Pau al Sr. Francisco 

Franco Bahamonde, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona en sessió de 13 d’agost de 1964. 

 

7.- (513/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la Sección Femenina, 

acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 

23 de juliol de 1966. 

 

8.- (515/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Agustín Muñoz 

Grandes, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en 

sessió de 26 de febrer de 1969. 

 

9.- (1385/18)  DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió Municipal permanent de 

l’Ajuntament de Barcelona, adoptat el 16 de juliol de 1929, pel qual se sol·licita al 

Consell de Ministres la concessió de la Gran Cruz de Beneficencia al senyor 

Severiano Martínez Anido; INSTAR l’administració competent perquè s’iniciïn els 

tràmits per revocar la concessió de la Gran Cruz de Beneficencia al senyor Severiano 

Martínez Anido. 
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10.- (516/2018)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona al Tercio de Requetés 

de Nuestra Señora de Montserrat, acordat per la Comissió Municipal Permanent de 

l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de juliol de 1939. 

 

11.- (1383/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Alfonso Pérez-Viñeta 

Lucio, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en 

sessió de 2 de febrer de 1971. 

 

12.- (1384/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Luis Carrero Blanco, 

acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a títol pòstum 

en sessió de 27 de desembre de 1973. 

 

13.- (514/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona al Sr. Antonio Ibáñez 

Freire, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en 

sessió de 2 de febrer de 1967. 

 

14.- (517/18)  REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 

Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 

l’atorgament del pergamí i la placa de plata de fill adoptiu de Barcelona al Sr. Felipe 

Acedo Colunga, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona en sessió de 30 de maig de 1953. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

15.-  NOMENAR membres de la Comissió no permanent d’estudi que analitzi 

exhaustivament els usos de la Zona Fòrum i proposi mesures extraordinàries de suport 

a aquest espai de la ciutat per sanejar la zona i reduir l’activitat festiva del recinte del 

Fòrum les següents membres de la Corporació municipal: Ima. Sra. Francina Vila i 

Valls com a presidenta i Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a vicepresidenta. 

16.- (19SD0002ITE) Primer.- DONAR COMPTE de la memòria dels treballs tècnics efectuats pel 

Govern sobre la connexió del tramvia i d’acord amb els compromisos adquirits en el 

Conveni de col·laboració entre ATM i l’Ajuntament de Barcelona relatiu a la 

coordinació per la redacció del projecte constructiu per a l’articulació de les xarxes del 

Trambaix i Trambesòs i la implantació d’una xarxa tramviària unificada del 22 de 

juliol de 2016 (aprovat per Comissió de Govern municipal en sessió de 21 de juliol de 

2016). Segon.- COMUNICAR a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i a la 

Generalitat que el millor traçat per connectar la xarxa tramviària és per la Diagonal i 

en superfície atenent al pacte primer del protocol de col·laboració entre la Generalitat 

de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de 

Barcelona per a l’articulació de les xarxes Trambaix i Trambesòs i la implantació 

d’una xarxa tramviària unificada, signat l’1 de març de 2016. Tercer.- COMUNICAR 

a l’ATM i a la Generalitat que, per la millora de la mobilitat i del transport públic, és 

necessari abordar l’execució del projecte amb celeritat i amb l’objectiu d’iniciar-la 

l’any 2020, per recollir la feina feta al Comitè de Direcció del Projecte creat a 
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instàncies del citat conveni de col·laboració del 22 de juliol de 2016. Quart.- 

COMUNICAR a la Generalitat la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona d’establir un 

nou conveni de col·laboració amb els mecanismes de coordinació interadministrativa i 

de finançament necessaris per fer possible la connexió, que reculli els pactes tercer i 

quart de l’esmentat protocol de l’1 de març de 2016. Cinquè.- DEMANAR que 

l’ATM iniciï una negociació amb les concessionàries actuals per modificar les tarifes 

tècniques, de manera que s’impossibiliti que la inversió pública es destini a beneficis 

privats. Sisè.- DEMANAR a l’ATM que, com a conseqüència de la nova situació amb 

una nova xarxa tramviària unificada, estudiï els mecanismes de més presència de 

l’administració pública en l’operació del servei i, si escau, analitzi un rescat o 

reducció del temps de l’explotació actual. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

17.- (2016 SD 363 (57/2017)) RATIFICAR el decret de l’Alcaldia de 14 de desembre de 2018 que 

APROVA la segona addenda al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments 

penitenciaris a la ciutat de Barcelona, subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya i aprovat per Decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 2017 

(ratificat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de gener de 2017); una 

addenda que té per objecte l’ampliació dels terminis establerts en el conveni esmentat, 

a l’empara de l’apartat tretzè del mateix, per dur a terme les operacions patrimonials 

per a la construcció d’uns nous equipaments penitenciaris, i que FACULTA la quarta 

tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la 

signatura del present conveni i dels actes que se’n derivin. 

 

18.- (18PL16585)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial d’infraestructures de la Marina del Prat 

Vermell, d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 

inicialment, 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 de Serveis de 

Planejament, de valoració de les al·legacions; uns informes que consten a l’expedient i 

a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord, i CONDICIONAR l’executivitat i, 

per tant, la publicació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquest planejament, a 

l’aprovació definitiva, per part de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 

Barcelona, de l’expedient relatiu a la modificació puntual del PGM per a l’ajust del 

Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, d’iniciativa municipal i a la seva 

publicació al diari oficial corresponent. 

 

Districte de les Corts 

 

19.- (18PL16587)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per a l’ordenació de 

l’escola Anglesola, i modificació puntual de l’element número 2008 del Pla especial 

de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa 

municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; 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, un informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 
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20.- (17PL16496)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità de l’àmbit del 

nucli antic d’Horta, de la plaça de Bacardí, dels carrers de Campoamor i Salses, i dels 

àmbits discontinus de les Cases dels Periodistes, 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; 

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 

l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la citada 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, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

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

Districte de Sant Andreu 

21.- (17PL16527)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de 

pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats a l’àmbit delimitat a 

l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu, d’iniciativa municipal. 

Districte de Sant Martí 

22.- (98g41)  DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el 15 de novembre de 2018 

pel Sr. Rafael de Gispert i Boix, en nom i representació de la societat mercantil Espais 

Catalunya Inversions Immobiliàries, SLU, en liquidació, concessionària de l’execució 

pel sistema d’expropiació de la unitat d’actuació 13 del PERI Diagonal-Poblenou, 

contra l’acord del Plenari del Consell Municipal de 28 de setembre de 2018, que va 

desestimar la sol·licitud formulada el 23 d’abril de 2018 per Espais Catalunya 

Inversions Immobiliàries, SLU, en liquidació, de substitució de la garantia 

complementària d’1.000.000,00 euros, que Espais Catalunya Inversions 

Immobiliàries, SL va constituir, el 21 de març de 2013, per una caució equivalent a 

l’import de 201.537,26 euros; pels motius i fonaments que figuren a l’informe de la 

Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 14 de desembre 

de 2018 i als altres informes relacionats, que a efectes de motivació s’incorporen a 

l’expedient. 

 

23.- (18PL16568)  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 del Doctor Trueta, cantonada amb el carrer 

de la Ciutat de Granada, promogut per Promoción Ciudad de Granada 11, SL; 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, que consta a l’expedient i a efectes de 

motivació s’incorpora a aquest acord. 



Ref.: CM 

3/19 7  

24.- (18PL16589)  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 de Pere IV, núm. 98, districte 22@; promogut per 

Petil·lia, SL. 

 

25.- (18PL16593)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 

text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de 

millora urbana per a la rehabilitació de l’edifici industrial consolidat situat al carrer de 

Ramon Turró, 133, de Barcelona, promogut per Franklin España HOLDCO, SL, atesa 

l’existència de motius determinants de la suspensió, de conformitat amb l’informe de 

la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística, que consta 

a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR els 

promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 del procediment i s’arxivaran les actuacions, i 

NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

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 


