
 
 

 

 
 

Ref.: CP 8/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 27 D’ABRIL DE 2018 

ORDRE DEL DIA 



Ref.: CP 

8/18 2  

 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 27 D’ABRIL DE 2018 

ORDRE DEL DIA 

 

A)  Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 23 de març i 10 d’abril de 2018 i 
de la sessió extraordinària de 10 d’abril de 2018. 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d’ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

1.- Unitat Contra la Exclusió Residencial. Informe de gestió 2017. 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d’acord 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

2.- (E.08.6004.18) ACTUALITZAR el dret de superfície constituït a favor del Consorci 

d’Hospitals de Barcelona per acord del Consell Plenari de 27 de març de 1992, 

respecte de la finca de propietat municipal situada al carrer de Chafarinas, 2-8, on 

s’ubica el Centre d’Atenció Primària Chafarinas, en el sentit d’ATRIBUIR la condició 

de superficiari al Servei Català de la Salut; MODIFICAR la clàusula tercera de les 

Condicions reguladores del dret de superfície aprovades per l’esmentat acord del 

Consell Plenari, en el sentit que el termini serà de setanta-cinc anys a comptar des de 

la data de formalització del dret, i es mantindran inalterades la resta de condicions 

aprovades; CONCRETAR la superfície de la finca objecte del dret de superfície en 

1.197,77 metres quadrats d’acord amb les operacions de morfologia hipotecària 

realitzades i el plànol annex; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un 

termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per 

aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de superfície; 

INSCRIURE’L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 

realització de totes les actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el present 

acord. 

3.- (E.10.6020.17) CONSTITUIR, respecte de la finca de propietat municipal ubicada a la plaça 

de Sant Bernat Calbó, 2 i 3-5, un dret real de superfície a favor de la Generalitat de 

Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, amb la finalitat 

de substituir per un edifici de nova planta, un dels dos edificis històrics que integren el 
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CEIP La Mar Bella que ocupa una part de la finca de la plaça de Sant Bernat Calbó, 2, 

així com l’ampliació de l’esmentat CEIP mitjançant la construcció d’un nou edifici de 

nova planta a la part de la finca que dona a la plaça de Sant Bernat Calbó, 3-5; 

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

s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present 

acord; FORMALITZAR el dret de superfície 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, aclarir i executar el present acord. 

 

4.- (EM 2018-04/08) ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades al Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona amb relació a les societats privades municipals Barcelona 

de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat Municipal Barcelona 

Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els 

acords següents: APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals 

consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 

2017, integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el 

patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la Memòria. APROVAR els corresponents 

informes de gestió. APROVAR la gestió realitzada en l’exercici 2017 pels 

administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats 

de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017, segons document que consta a 

l’expedient. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

5.- (EM 2017-12/24) ESMENAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’error material que 

figura en l’acord del Plenari del Consell Municipal en la sessió del 23 de març de 

2018, en relació a la data de l’informe de resolució de les al·legacions presentades pel 

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en el tràmit d’informació pública a 

l’acord de la Comissió d’Economia i Hisenda de 5 de desembre de 2017, relatiu a 

l’aprovació de la iniciativa econòmica per a la participació com a soci en la societat 

mercantil de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que esdevindrà d’economia mixta 

destinada a la creació d’un parc d’habitatges de lloguer social, en el sentit que on diu 

“de data 23 de febrer de 2018” hi ha de dir “de data 7 de març de 2018”; MANTENIR 

inalterats la resta de pronunciaments de l’esmentat acord. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

6.- (548/18)  ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cívic a Abacus Cooperativa en 

reconeixement a la seva trajectòria de 50 anys de compromís amb l’educació, la 

cultura i el cooperativisme, que l’han convertit en un referent a casa nostra. 

 

7.- (369/2017 DSAJ (78/2017) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel membre de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de matrícula 24739, contra l’acord del 

Plenari del Consell Municipal, de 21 de juliol de 2017, que va desestimar la seva 

sol·licitud de medalla d’honor al sofriment en la categoria d’argent, ja que no 
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s’apreciava la concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 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, atès que 

l’interessat en el seu recurs no planteja elements nous o causes justificatives objecte 

de valoració que desvirtuïn els fonaments de l’acord objecte de recurs, d’acord amb 

l’informe que consta a l’expedient. 

 

8.- (370/2017 DSAJ (45/2017) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, amb núm. de matrícula 24778, contra l’acord del Plenari del 

Consell Municipal, de 30 de juny de 2017, que desestima la seva sol·licitud de la 

medalla d’honor al sofriment en la categoria d’argent en no apreciar-se la 

concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 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, atès que l’interessat en el seu 

recurs no planteja elements nous o causes justificatives objecte de valoració que 

desvirtuïn els fonaments de l’acord objecte de recurs, d’acord amb l’informe que 

consta a l’expedient. 

 

9.- (66/2018)  DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al 

sofriment, en la categoria d’argent, a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb 

núm. de matrícula 24279, atès que, d’acord amb els informes que figuren a 

l’expedient, no s’ha apreciat la concurrència dels requisits establerts a l’article 1 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. 

 

10.- (67/2018)  DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al 

sofriment, en la categoria d’argent, al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

amb núm. de matrícula 28028, atès que, d’acord amb els informes que figuren a 

l’expedient, no s’ha apreciat la concurrència dels requisits establerts a l’article 1 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. 

 

11.- (511/18)  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. Miquel Mateu Pla, 

acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 18 d’abril de 

1945. 

 

12.- (589/18)  ANUL·LAR els expedients de depuració tramitats a l’empara de la llei 

franquista per a la depuració dels funcionaris i funcionàries públics de 10 de febrer de 

1939, que figuren al llistat número 1, corresponent a 922 funcionaris i funcionàries 

destituïts, i al llistat número 2, corresponent a 696 funcionaris i funcionàries 

sancionats i fins i tot inhabilitats per càrrecs de comandament; RECONÈIXER la 

dignitat d’aquells funcionaris i funcionàries que van passar per un procés depurador 

sense les mínimes garanties de defensa i que van ser condemnats i fins i tot destituïts 

per haver-se mantingut lleials als seus càrrecs i a l’administració a la qual servien; 

INCORPORAR una còpia del present acord a cadascun dels expedients de la sèrie de 

Represàlia política (F193) del Fons de l’Ajuntament de Barcelona de l’Arxiu 

Municipal Contemporani, perquè es conegui l’anul·lació de les sancions que 
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contenen; INCORPORAR una còpia del present acord a cadascun dels expedients 

personals dels funcionaris i funcionàries afectats; NOTIFICAR aquest acord als 

afectats i afectades i a les seves famílies, mitjançant la seva publicació a la Gaseta 

Municipal i al BOPB així com al web de la Memòria històrica de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

13.- (20180091)  APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 15.772,77 euros 

(IVA inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la següent factura que 

correspon a la despesa generada durant l’any 2013 i no reconeguda en l’exercici 

corresponent: la factura número FE2018-02-11, de 13 de febrer de 2018, emesa per 

Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, amb NIF A60744216, i així 

regularitzar les despeses generades per l’escreix d’amidaments derivat del contracte 

d’obres de manteniment d’estructures vials i espais singulars de la ciutat de Barcelona, 

durant l’any 2012; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la 

despesa per un import 15.772,77 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i 

posició pressupostària indicada en aquest mateix document. 

 

14.- (20190001)  INICIAR l’expedient per a la contractació del servei de recollida de residus 

municipals i neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-27), amb mesures 

de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 18000780, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 

total de licitació de 2.456.595.293,44 euros, IVA inclòs, i amb un valor estimat del 

contracte de 3.254.020.934,38 €. La distribució per als lots del pressupost total de 

licitació és la següent: - LOT núm. 1, zona centre, per un import de 930.710.626,48 

euros IVA inclòs; - LOT núm. 2, zona oest, per un import de 568.743.360,56 euros 

IVA inclòs; - LOT núm. 3, zona nord, per un import de 415.418.645,44 euros IVA 

inclòs; - LOT núm. 4, zona est i neteja de platges, per un import de 541.722.660,96 

euros IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 

l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen 

en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 

2.233.268.448,58 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de 

223.326.844,86 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà 

l’exercici següent a la seva autorització. ENCARREGAR als òrgans que tot seguit 

s’enumeren l’adopció dels actes assenyalats en cada cas per a l’execució del contracte 

esmentat: 

a) A la Comissió de Govern: - La incoació dels expedients relatius a l’exercici de les 

prerrogatives assenyalades a l’article 190 de la Llei 9/2017 de contractes del sector 

públic (LCSP). - L’aprovació de les modificacions del contracte previstes al PCAP 

quan no comportin despesa o aquesta sigui igual o inferior a 15.000.000,00 d’euros. - 

Acordar la suspensió temporal del contracte. - Aprovar el pagament directe a 

subcontractistes en els casos previstos pel PCAP. b) A la Gerència de l’àmbit material 

del contracte: - La resolució d’incidències sorgides durant l’execució del contracte, 

prevista per l’article 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 

el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques. - 
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L’aprovació de la liquidació del contracte amb saldo favorable al contractista si aquest 

és conseqüència de l’aplicació de l’article 309.1 de la LCSP. - La rectificació, de 

conformitat amb la normativa aplicable de procediment administratiu, d’errors 

materials, de fet o aritmètics, existents en la documentació del contracte i en els actes 

que es dictin per a la seva adjudicació, execució i liquidació. 

 

15.- (0181-05-17 IMPJ) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 

per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves característiques 

peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, ha d’ésser conservat dins el terme municipal, 

d’una nova fitxa, corresponent al següent arbre: Celtis australis: ubicat als jardins de 

la Fundació Muñoz Ramonet, carrer de Muntaner, 282, al districte de Sarrià - Sant 

Gervasi. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Districte d’Horta-Guinardó - Districte de Sant Andreu 

 

16.- (15ju40 i 17ju58) RESOLDRE les peticions formulades per Regesa el 31 de maig de 2017 i el 26 de 

juny de 2017 de liquidació definitiva dels convenis subscrits l’1 de juliol de 2000 i de 

9 de juliol de 2004 per a l’execució de la MPGM del Primer Cinturó, tram del carrer 

de Sant Quintí a la plaça de Maragall i execució de la MPGM Primer Cinturó tram de 

Garcilaso, respectivament, en els termes i pels motius que justificadament i raonada 

figuren a l’informe jurídic emès el 26 de març de 2018 i que a efectes de motivació 

s’incorpora a l’expedient i es dona per reproduït. ESTABLIR un saldo resultant de 

l’execució dels convenis d’1.644.369,11 euros a favor de Regesa quant al conveni del 

tram del carrer de Sant Quintí a la plaça de Maragall i de 2.656.602,95 euros a favor 

de l’Ajuntament de Barcelona quant al conveni del tram de Garcilaso. TENIR per 

liquidats definitivament ambdós convenis, a l’empara de l’article 51.1 e) de la Llei 

40/2015, i ESTABLIR un saldo a favor de l’Ajuntament de Barcelona d’1.012.233,84 

euros. REQUERIR Regesa perquè en el termini d’un mes, comptador a partir de 

l’endemà de la notificació d’aquest acord, ingressi a la Tresoreria Municipal l’import 

d’1.012.233,84 euros. 

Districte de Ciutat Vella 

17.- (17PL16473)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la tercera modificació puntual del Pla especial de la nova 

bocana del port de Barcelona, promogut per l’Autoritat Portuària de Barcelona; amb 

les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord. 

18.- (16PL16408)  RECTIFICAR, de conformitat amb la l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, l’error material detectat en la part informativa de les fitxes de 

protecció de la Modificació del Pla Especial de Protecció Patrimoni Arquitectònic, 

històric i artístic al Districte de Ciutat Vella per incorporar al patrimoni industrial del 

Raval (fàbriques i cases-fàbrica), document aprovat definitivament per acord del 

Consell Municipal, en sessió de 23 de febrer de 2018, en el sentit a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; INCORPORAR la documentació 

esmenada al document definitiu, mantenint inalterable l’acord adoptat i PUBLICAR el 
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present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Districte de l’Eixample 

 

19.- (17PL16454)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de 

l’edifici situat al passeig de Sant Joan 110, promogut per BHNV Spain PSJ 110 SL i 

CIA SCS; 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, que consta a l’expedient i a efectes de 

motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

20.- (17PL16516)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial integral per a la implantació d’un hotel al 

carrer dels Alts Forns, 40, promogut per Inmobiliaria La Campana, SA; amb les 

modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe 

de la Direcció de Serveis de Planejament que a efectes de motivació s’incorpora a 

aquest acord. 

 

Districte de les Corts 

 

21.- (17PL16495)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM en l’àmbit dels terrenys del Futbol 

Club Barcelona, districte de les Corts, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a 

que 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. 

 

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 


