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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ DE 26 DE GENER DE 2018 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

 

A) Aprovació de les actes de: la sessió de la Comissió conjunta de les Comissions 

permanents del Consell Municipal de 5 de desembre de 2017 i de la sessió del Plenari 

del Consell Municipal de 22 de desembre de 2017. 

 

 

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.- (0016/2017)  RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost General de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018 durant el termini d’informació pública, 

d’acord amb els informes que consten a l’expedient. APROVAR definitivament el 

Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018, integrat per: a) El 

de la mateixa Entitat; b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat, 2. Institut Municipal d’Educació, 3. Institut 

Municipal d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut Municipal 

d’Urbanisme, 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut 

Municipal de Mercats, 8. Institut Barcelona Esports, 9. Institut Municipal de Serveis 

Socials; c) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques 

empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i 

Jardins, 3. Patronat Municipal de l’Habitatge, 4. Institut Municipal Fundació Mies 

Van de Röhe; d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats 

mercantils següents: 1.  Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2. Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, SPM, 4. Barcelona Gestió 

Urbanística, SA, 5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), 6. Foment 

de Ciutat SA, 7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA. APROVAR definitivament les Bases 

d’Execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2018 que consten en l’expedient. 

APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona 

per a l’any 2018 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 
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APROVAR, als exclusius efectes del què assenyala l’article 122 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,  els pressupostos dels consorcis 

adscrits a l’Ajuntament, aprovats pels seus respectius òrgans de govern i relacionats a 

continuació: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, 2. Consorci Campus 

Interuniversitari del Besòs, 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 4. Agència 

Local de l’Energia de Barcelona, 5. Consorci del Besòs, 6. Consorci de Biblioteques 

de Barcelona, 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment, 8. 

Consorci Local Localret, 9. Consorci Museu de Ciències Naturals, 10. Consorci 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 11. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, 

12. Consorci Fira Internacional de Barcelona, 13. Consorci de Turisme. 

 

2.-  RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a l’any 

2016. 

 

3.- (E.03.6020.17)  ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada al carrer Sense nom (Motors-Tortosa) núm. 7, grafiada en el plànol annex, 

destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient 

a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució 

del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes 

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

 

4.- (E.06.6011.17)  ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada a la carretera de Sant Cugat núm. 2X, grafiada en el plànol annex, destinada a 

la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient 

a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució 

del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes 

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

 

5.- (E.06.6013.17)  ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada a l’avinguda Mare de Deu de Montserrat núm. 5-11, grafiada en el plànol 

annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un 

edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a la gent gran; 

SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no 

s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord 

amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per 

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

present acord. 
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6.- (E.07.6037.17)  ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada al carrer Jorge Manrique 14-16 / avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 37-43, 

grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el 

planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de 

lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 

l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-

LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR 

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

clarificar i executar el present acord. 

 

7.- (E.07.6039.17)  ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada al carrer de la Murtra núm. 12-16, Mare de Déu del Coll núm. 222-230 i camí 

Vell del Coll núm. 11-17, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i 

gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits 

dotacionals en règim de lloguer per a gent gran; SOTMETRE l’expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions 

o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 

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

 

8.- (E.09.6017.17)  ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada al Ferran Junoy 104-108 amb carrer Ciutat d’Asunción 85-87, grafiada en el 

plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament 

urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a 

joves; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies 

i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 

adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord 

amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per 

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

present acord. 

 

9.- (E.10.6015.17)  ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada al carrer de Veneçuela núm. 96-106, grafiada en el plànol annex, destinada a la 

construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges 

dotacionals en règim de lloguer social i per a gent gran; SOTMETRE l’expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions 

o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 

d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document 

annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les 

actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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10.- (E.10.6034.17)  ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic 

situada al carrer Ciutat de Granada núm. 95-97, grafiada en el plànol annex, destinada 

a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 

d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient 

a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució 

del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del 

document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes 

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

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

11.-   RATIFICAR el decret de l’Alcaldia, de 21 de desembre de 2017, que designa 

la Sra. Anna Ferrer Gimenez com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz 

Ramonet en substitució de l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado. 

 

12.- (20180017)   AUTORITZAR l'adhesió a la Declaració de Shanghai sobre ciutats 

saludables, de conformitat amb els informes i antecedents que obren en l'expedient de 

referència i DONAR compte del present acord a la Secretaria General de la FEMP. 

 

13.- (EM 2017-10/19)  APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de l’entitat pública 

empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge amb l’objecte de canviar la seva 

denominació per la d’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, 

aprovada inicialment per la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en la sessió 

de 23 d’octubre de 2017, en el sentit que assenyala l’informe de la Direcció de Serveis 

d’Empreses, Consorcis i Fundacions que figura a l'expedient; PUBLICAR el present 

acord i la modificació dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta 

Municipal; FACULTAR, indistintament, el President i el Secretari del Patronat 

Municipal de l’Habitatge, en endavant Institut Municipal de l’Habitatge i 

Rehabilitació de Barcelona, perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la 

plena efectivitat d’aquest acord. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

14.- (10PL15746)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM a les finques núm. 13B-17 del carrer 

Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer Amadeu Vives, núm. 1 del carrer Ciutat, per 

deixar sense efecte la Modificació del PGM aprovat definitivament al mateix àmbit el 

22 de juliol de 2009, d’iniciativa municipal; i TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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Districte de l'Eixample 

 

15.- (17PL16507)  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 

docent situat als Jardins dels Tres Tombs, al barri de Sant Antoni, promogut pel 

Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

16.- (17PL16508)  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 a la plaça de Sarrià núm. 1-4, al barri de Sarrià, 

promogut per BIMSA / Barcelona d’Infraestructures Municipals. 

 

Districte de Nou Barris 

 

17.- (17PL16506)  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 

docent situat al carrer Pedrosa núm. 16-20, promogut pel Consorci d’Educació de 

Barcelona. 

 

18.- (17PL16509)  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 esportiu i docent situat al Parc de Fornells, al Districte de 

Nou Barris, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; amb les modificacions a 

què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i a 

efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

19.- (17PL16491)  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 l’escola Ignasi Iglesias i l’equipament esportiu, situats al passeig Torres i Bages al 

Districte de Sant Andreu, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona; amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, que consta 

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

 

Districte de Sant Martí 

 

20.- (17PL16493)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la transformació de l’edifici 

industrial consolidat situat al carrer Badajoz núm. 32, promogut per Valontime SLU; 

amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, 

que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

21.- (17PL16500)  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), de la 

Modificació del Pla de Millora Urbana del Subsector 11 del PMU per a la reforma 

interior del sector Llull-Pujades, promogut per la Junta de Compensació del Subsector 

11, atesa la petició formulada per l’entitat promotora del planejament; ADVERTIR als 
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promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, 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 a realitzar les activitats necessàries per a continuar la tramitació; en cas que 

no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a 

l’arxiu de les actuacions; 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 Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 

E) Mocions 

 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 

 


