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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ DE 28 DE FEBRER DE 2014 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

 

B) Part Informativa 

 

Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2013. 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

1.-  Aparcaments.    

 

2.-  Barris a velocitat humana. Programa d‟impuls de 5 Superilles Pilot a 

Barcelona. 

 

 

C) Part Decisòria / Executiva 

 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR 

 

3.-  RATIFICAR els decrets d‟Alcaldia relatius a retribucions dels membres 

electes de la Corporació i personal de l‟administració municipal executiva que es 

detallen en relació adjunta; i decrets de bestreta a compte de retribucions 2013 i 2014. 

 

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

a soci únic de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: 

Primer.- Designar el Sr. Climent Molins i Borell membre del Consell d'Administració 

de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA en substitució del Sr. Ferran 

Anglès Carlas. Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que es 

nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que 

fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el 

President i el Secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i 

elevar a escriptura pública el nomenament anterior, 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. 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 

 

5.- (EM 2013-06/7)  I. RESOLDRE, en el sentit que indica l‟informe de la Gerència Municipal 

que consta a l‟expedient, les al·legacions que s‟han presentat a l‟expedient de canvi de 

forma de gestió dels aparcaments del perímetre central de Barcelona i APROVAR la 

corresponent memòria justificativa i, en conseqüència, APROVAR definitivament: 1.- 

El canvi en la forma de gestió del servei públic dels aparcaments relacionats a 

l‟Annex núm. 1 d‟aquest acord, els quals passaran, de conformitat amb el procés 

descrit a l‟Annex núm. 2, a ser gestionats de forma indirecta per mitjà d‟una societat 

d‟economia mixta, que tindrà la forma de societat anònima i la denominació de 

“Barcelona d‟Aparcaments Municipals, SA” (en endavant la “Societat”). El canvi en 

la forma de gestió, instrumentat mitjançant els acords que segueixen, serà efectiu en 

els termes i seqüència descrits a l‟Annex 2, un cop hagi estat seleccionat l‟accionista 

que esdevindrà titular de les accions “classe B” de la Societat, representatives del 60% 

del seu capital social, en virtut del que s‟estableix en l‟apartat 3 i es constitueixi la 

Societat. En tot cas, la Societat no assumirà la gestió dels aparcaments actualment 

gestionats de manera indirecta que es relacionen a l‟Annex núm. 1 fins que els 

contractes de concessió vigents es vagin extingint per arribar al seu venciment o per 

una altra causa admissible en Dret. 2.- La revocació dels encàrrecs de gestió directa en 

virtut dels quals Barcelona de Serveis Municipals, SA. té atribuïda la gestió dels 

aparcaments relacionats a l‟Annex núm. 1. L‟Ajuntament transmetrà a Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, accions “classe A” de la Societat per import equivalent al 

valor net comptable en llibres de la gestió directa objecte de revocació. 3.- El plec de 

bases del procediment obert per a la selecció de l‟accionista que esdevindrà titular de 

les accions “classe B” de la Societat, representatives del 60% del seu capital social, 

així com els seus annexes (de forma conjunta, el “Plec”). 4. La constitució i els 

estatuts de la Societat“Barcelona d‟Aparcaments Municipals, SA”, el  capital social de 

la qual serà de 61.000 €, representat per 6.100 accions ordinàries nominatives de 10 € 

cadascuna d‟elles, numerades correlativament de l‟1 al 6.100, ambdues incloses, i 

totalment subscrites i desemborsades. La constitució de dita Societat inclou les 

següents determinacions: 4.1. La subscripció i desemborsament íntegre del capital 

social que es portarà a terme mitjançant (i) una aportació dinerària de 61.000 euros i 

(ii) una aportació no dinerària consistent en drets d‟explotació i gestió dels 

aparcaments relacionats a l‟Annex núm.1 d‟aquest acord. Les aportacions esmentades 

en el paràgraf anterior s‟imputaran als fons propis de la Societat de la manera següent: 

(i) un import de 61.000 € correspondrà al capital social de la Societat; (ii) l‟import 

restant de l‟aportació s‟imputarà a la reserva per prima d‟emissió de les accions.” 4.2. 

La transmissió de les accions “classe B” de la Societat representatives del 60% del seu 

capital social a l‟accionista que resulti seleccionat mitjançant el procediment de 

contractació referit en el punt 3 anterior, i, en conseqüència, la transformació de la 

Societat en societat d‟economia mixta. 4.3. En relació a l‟apartat 2, la transmissió a 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, d„accions “classe A” de “Barcelona 

d‟Aparcaments Municipals, SA”, per import equivalent al valor net comptable en 

llibres dels encàrrecs de gestió directa revocats, en el moment en què es produeixi 

l‟entrada en la Societat de l‟accionista seleccionat. 4.4. L‟aportació a Barcelona de 

Serveis Municipals, SA, en forma d‟ampliació del seu capital amb prima d‟emissió, de 

les accions de la “classe A” de la Societat pel valor que resulti de la diferència entre 

(a) les accions “classe A” representatives del 40% del capital de la Societat i (b) les 

accions “classe A” transmeses a Barcelona de Serveis Municipals, SA pel valor dels 
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encàrrecs de gestió directa revocats. Conseqüentment, l‟article 5 dels estatuts socials 

de Barcelona de Serveis Municipals, SA es modificarà, en la part corresponent al 

capital social d‟aquesta aportació, per tal de reflectir la nova xifra resultant del seu 

augment. II. PUBLICAR la convocatòria del procediment obert en el perfil del 

contactant de l‟Ajuntament de Barcelona, Diari Oficial de la Unió Europea, Butlletí 

Oficial de l‟Estat i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. III. FACULTAR la 

Tinenta d‟Alcalde d‟Economia, Empresa i Ocupació per resoldre les possibles 

incidències que puguin sorgir en el procediment licitatori fins a la proposta 

d‟adjudicació del contracte. IV. FACULTAR l‟Alcalde i la Presidenta de Barcelona 

de Serveis Municipals, SA perquè puguin dur a terme les actuacions necessàries per a 

la plena efectivitat dels acords anteriors. 

 

6.- (20421)   ACCEPTAR la cessió de la propietat de la finca situada a la carretera de 

Vista Rica, núm. 28-32 oferta per la societat Tibidabo Properties, SL, grafiada en el 

plànol annex, i CONSTITUIR un dret de superfície sobre l‟esmentada finca per un 

termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït a favor de la mateixa societat per 

destinar-la a ús residencial, d‟acord amb les condicions annexes que s‟aproven, tot 

això en compliment de la Disposició Transitòria Primera de les NN.UU. del Pla 

General Metropolità; FORMALITZAR en escriptura pública l‟adquisició i constitució 

del dret de superfície, INSCRIURE-LES 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. 

 

7.- (23909)   CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l‟Habitatge la finca de 

propietat municipal situada al carrer Constitució núms. 31-35, grafiada en el plànol 

annex, per a la construcció d‟habitatges de protecció en règim de venda i lloguer, 

d‟acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels 

Ens Locals de 17 d'octubre de 1988, amb reserva a favor de la Corporació Municipal 

d‟un dret de tempteig i retracte respecte dels locals no destinats a habitatge o 

aparcament de la futura edificació; 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 la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l‟afectació 

de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els 

termes de l‟article 50 del Reglament al·ludit, i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar 

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

 

8.- (23910)   CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l‟Habitatge la finca de 

propietat municipal situada al carrer Parcerisa núm. 6, grafiada en el plànol annex, per 

a la construcció d‟habitatges de protecció en règim de venda i lloguer, d‟acord amb 

allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 

17 d'octubre de 1988, amb reserva a favor de la Corporació Municipal d‟un dret de 

tempteig i retracte respecte dels locals no destinats a habitatge o aparcament de la 

futura edificació; 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 la 

cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l‟afectació de la finca a la dita 

finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l‟article 50 del 

Reglament al·ludit, i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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COMISSIÓ D'HÀBITAT URBÀ I MEDI AMBIENT 

 

Districte de l'Eixample 

 

9.- (13PL16144)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla especial urbanístic i de millora urbana 

per a la concreció de l‟equipament docent del Sector 2 de la Modificació del Pla 

General Metropolità a la plaça de les Glòries i el seu entorn, d‟iniciativa municipal; i 

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

l‟aprovació inicial, de conformitat amb l‟informe emès per 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 

 

10.- (13PL16136)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial integral per a la regulació de l‟equipament de 

barri “Lleialtat Santsenca”, situat al carrer d‟Olzinelles, núm. 31, d‟iniciativa 

municipal. 

 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 

11.- (12PL16032)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, Pla especial urbanístic per a la definició i concreció dels 

paràmetres edificatoris de l‟equipament del carrer de Teodor Roviralta, núms. 1-3 i de 

desenvolupament del sistema d‟espais lliures públics a les parcel·les del carrer de 

Teodor Roviralta, núms. 1-3 i de l‟avinguda del Tibidabo, núms. 17-19, promogut per 

Mútua Universal-Mugenat; amb les modificacions a què fa referència l‟informe de la 

Direcció de Planejament; i 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; informe tots dos que consten a 

l‟expedient i, a efectes de motivació, s‟incorporen a aquest acord; REQUERIR el 

promotor per tal que, en el termini màxim de un any a comptar des del dia següent a la 

notificació del present acord, constitueixi la garantia de 15.615,84 euros, corresponent 

al 12% del valor de les obres d‟urbanització inherents al planejament, als efectes 

establerts als articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d‟Urbanisme, aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, i com a requisit previ a la publicació de 

l‟anunci d‟aquest acord; i NOTIFICAR l‟ acord adoptat als promotors del Pla. 

 

Districte de Gràcia 

 

12.- (13PL16110)   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 

de “La Sedeta”, situat al carrer de Sant Antoni Maria Claret, núms. 64-78, d‟iniciativa 

municipal; i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d‟informació 

pública de l‟aprovació inicial, de conformitat amb l‟informe emès per 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. 
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Districte d'Horta-Guinardó 

 

13.- (13PL16119)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de l‟equipament situat a l‟avinguda 

del Cardenal Vidal Barraquer, núms. 8-12, per a destinar-lo a “Centre Juvenil Martí 

Codolar”, promogut per la societat de Sant Francesc de Sales. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

14.- (13PL16120)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana de la finca 

situada al carrer de Cinca, núms. 24-30 (Clínica Sant Jordi), promogut per Mikter 

Catalunya, SL, amb les modificacions a què fa referència l‟informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament; i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d‟informació pública de l‟aprovació inicial, de conformitat amb l‟informe emès per 

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. 

 

Districte de Sant Martí 

 

15.- (13PL16137)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d‟ordenació del subsòl de la plaça 

de la Pau, 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. 

 

16.- (13PL16124)   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 religiós situat a la plaça de Sant Bernat Calbó, núms. 3-5, 

promogut per Fraternidad de la Comunidad del Cordero, amb les modificacions a què 

fa referència l‟informe de la Direcció de Serveis de Planejament; i RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit d‟informació pública de l‟aprovació inicial, de 

conformitat amb l‟informe emès per 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. 

 

17.- (13PL16134)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de illa 

d‟equipament situada als carrers de Joan de Peguera, de Rogent, de Coll i Vehí, i de 

l‟Eterna Memòria, promogut per la Fundació Escolàpies, 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. 

 

 

COMISSIÓ DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS 

 

18.- (20130179)   APROVAR definitivament el Reglament de funcionament intern del Consell 

Municipal de Benestar Social; PUBLICAR-LO per al seu coneixement públic al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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COMISSIÓ DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 

 

19.- (15/7/13/CF)   RESOLDRE les al·legacions que s‟han presentat durant el termini 

d‟informació pública a l‟adhesió de l‟Ajuntament de Barcelona com a ens consorciat 

al Consorci Institut Ramon Llull, en el sentit i termes que figuren en les respostes que 

consten a l‟expedient i que es donen per reproduïdes. APROVAR definitivament 

l‟esmentada adhesió. APROVAR definitivament els estatuts del Consorci, segons 

documentació adjunta. FACULTAR l‟Alcalde perquè pugui dur a terme les actuacions 

necessàries per a la plena efectivitat del present acord. 

 

20.-   RECTIFICAR, de conformitat amb allò establert en l‟article 105,2 de la Llei 

30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, l‟errada material observada en els Estatuts de la Fundació Julio 

Muñoz Ramonet, consistent en que a l‟inici de l‟apartat 1 de l‟art. 4, manca la frase 

següent: “la promoció de la cultura i les arts en general, la difusió del patrimoni 

cultural del Sr. Julio Muñoz Ramonet”. 

 

 

COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT 

 

21.- (200-2013 DSAJ)  RATIFICAR la Resolució de 23 de desembre de 2013 per la qual es disposa 

estimar el recurs extraordinari de revisió presentat pel Sr. Jordi Palau Mateu, el 25 de 

juny de 2013, contra la part del decret d‟Alcaldia de 20 de setembre de 2012, ratificat 

pel Consell Plenari de l‟Ajuntament, en sessió celebrada el 26 d‟octubre de 2012, que 

aprovava la concessió de la seva medalla d‟honor al patiment (categoria d‟argent) per 

la seva actuació meritòria, el 26 de gener de 2011, i tenint en compte les lesions que 

se‟n van derivar, que, a la vista de la resolució aportada de l‟INNS de 8 de maig de 

2013, no eren constitutives d‟una incapacitat temporal per al servei sinó d‟una 

incapacitat permanent en grau de total per a la professió habitual, amb efectes del 23 

de juliol de 2012, revisió que procedeix d‟acord amb el que disposa l‟article 118.1 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i RECONÈIXER al Sr. Jordi Palau Mateu la 

medalla d‟honor al patiment (categoria d‟or) en comptes de la que se li va atorgar 

(categoria d‟argent), de conformitat amb el que disposa l‟article 3, apartat 2 a) del 

Reglament d‟Honors i Recompenses de la Policia Municipal i del Servei de Prevenció 

d‟Incendis, aprovat pel Consell Plenari de l‟Ajuntament, en sessió celebrada el 17 de 

setembre de 1976 i amb els efectes previstos a l‟article 5 del mateix Reglament. 

 

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 


