
 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: CP 11/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 29 DE JUNY DE 2018 

ORDRE DEL DIA 



Ref.: CP 

11/18 2  

 

 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 29 DE JUNY DE 2018 

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 

 
 

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 
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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 

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 les 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 
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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. 

 

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. 
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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 als efectes 

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. 

 

10.- (17PL16462)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació de les normes urbanístiques del PGM que 

regulen els aparcaments al terme municipal de Barcelona, 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 esmentada de valoració de les al·legacions; ambdós informes 

consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord, i 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 

 

Districte de l’Eixample 

 

11.- (18PL16539)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació 

del subsol del Mercat de Sant Antoni, d’iniciativa municipal, a instància de l’Institut 

Municipal de Mercats, amb les modificacions, respecte al document aprovat 

inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 

informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

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 
 

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 


