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Secretaria General 

 
 

Ref.: CP 15/16 

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 23 de desembre 
de 2016. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2016. 

 
C) Part decisòria / executiva 

 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

2.- (EM 2016-12/27) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a les societats privades municipals 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona 
Activa, SAU, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Gestió Urbanística, SA, i 
Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna d’elles per als exercicis 2016, 2017 i 2018 Faura-
Casas Auditors-Consultors, SL. NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, auditors dels seus comptes anuals consolidats per als exercicis 2016 i 2017 i 
2018 Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. REVOCAR, com a soci únic de la societat privada 
municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el nomenament de PricewaterhouseCoopers 
Auditores, SL, i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, conjuntament, com a auditors 
dels seus comptes anuals per a l’exercici 2016, i NOMENAR auditors dels seus comptes anuals 
per als exercicis 2016, 2017 i 2018 Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. CONDICIONAR la 
plena efectivitat d’aquests acords a la formalització del contracte d’acord amb el procediment 
establert a la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars de la licitació. 

 

3.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la 
Societat Privada Municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: Primer.- 
Designar el Sr. Germán Prado Pérez membre del Consell d’Administració de la Societat 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, en substitució del Sr. Manel Garcia Bofill. 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. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

5.- (CO 2016-12/26) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, en sessió de 8 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de la 



2  

modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i a la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, segons consta a l’expedient administratiu annex. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 

 
6.- (0289/14) RESOLDRE les al·legacions formulades a la revisió del contracte programa entre 

l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, aprovada inicialment 
per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en 
sessió de 13 de juliol de 2016, en els termes que resulten de l’informe que obra en l’expedient; 
APROVAR definitivament la revisió del contracte programa entre l’Ajuntament de Barcelona i 
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, per a la prestació durant el període 2014-2017 dels 
serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, d’acord amb el text que obra a 
l’expedient i s'incorpora com a annex a aquest acord; FORMALITZAR-LO mitjançant document 
administratiu, per subscriure amb el legal representant d’ICB, SA, i NOTIFICAR el present 
acord al Consell d’Administració d’ICB, SA, i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

 
7.- (517/16) RESOLDRE les al·legacions formulades a l’aprovació inicial en els termes que figuren 

a l'expedient i APROVAR definitivament la modificació de l’article 8 del Reglament 
d’organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, 
aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 i modificat per acord del mateix 
òrgan de 25 de juliol de 2014, i la correlativa de l’article 14 dels estatuts de l’entitat gestora 
Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM, d’acord amb el text que s’incorpora com a 
annex; PUBLICAR el text íntegre d'ambdues modificacions al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 
8.- (GE/1/2016) ACCEPTAR de l'Agència de Salut Pública de Barcelona la delegació de l’exercici 

de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes alcohòliques, en l’àmbit 
de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
puguin generar dependència, competència atribuïda a aquesta agència per la Llei 22/1998, de 
30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. La delegació abraça la incoació, 
instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que s’interposin 
en via administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciosa administrativa, i la gestió i 
el cobrament de les sancions imposades. Les condicions d’aquesta delegació s’estableixen a 
l’annex d'aquest acord, i en formen part integrant; ESTABLIR que les resolucions 
administratives que s’adoptin per delegació han d’indicar aquesta circumstància. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

9.- (2008/060 Vol. 68) RATIFICAR, d’acord amb les competències d’aquest consell municipal com 
a òrgan de contractació, en virtut de l’article 11.1.r de la Carta municipal de Barcelona, el 
Decret d’Alcaldia de 17 de novembre de 2016 relatiu a la incoació de diligències prèvies per 
possible incompliment del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona, zona centre, i el Decret d’Alcaldia de 2 de desembre de 
2016 relatiu a la declaració de limitació del dret d’accés a la informació pública i, per tant, de 
reserva de l’expedient administratiu incoat, ambdós del següent tenor literal: “INCOAR 
expedient administratiu de diligències informatives prèvies, de conformitat amb l’article 55 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
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públiques, per tal d’investigar i avaluar les informacions facilitades a l’Ajuntament sobre el 
possible incompliment contractual de l’adjudicatari del contracte de neteja de l’espai públic i 
recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, Zona Centre, FCC Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA. NOMENAR instructor de les actuacions el Sr. Carles Vázquez 
González, director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus, i secretària la Sra. Sílvia Vèrnia 
Trillo. ORDENAR a l’instructor l’impuls de les diligències, amb la realització de qualsevol tràmit, 
petició o prova que resultin necessaris per dictaminar sobre els fets, les possibles 
responsabilitats i la procedència d’incoació de l’expedient que resulti oportú.” “DECLARAR, a 
l’empara dels arts. 21.1.b) de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i 14.1.e) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, limitat el dret d’accés a la 
informació pública i, per tant, la reserva de l’expedient administratiu de diligències informatives 
prèvies per tal d’investigar i avaluar les informacions facilitades a l’Ajuntament sobre el possible 
incompliment contractual de l’adjudicatari del contracte de neteja de l’espai públic i recollida de 
residus municipals a la ciutat de Barcelona, zona centre, FCC Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA, en la mesura que el lliure accés suposa un perjudici per a la investigació dels 
fets que han donat lloc a la incoació de l’esmentat expedient.” 

 
Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó - Districte de Sant 
Martí 

 
10.- (16PL16387) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del PGM per a la incorporació al sistema d'habitatges 
dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat 2x, l’avinguda Mare de Déu de 
Montserrat, 5-11, av. Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97, Veneçuela 
96-106, i Alts Forns, 84-86, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 
l’informe de la Direcció 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; informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a 
l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sant Martí 
 

11.- (15PL16373) 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 especial urbanístic 
per a la implantació de locals comercials inferiors a 2.500 m2 de superfície de venda, al Centre 
Comercial de Diagonal Mar, promogut per NW Diagonal DM1, SL, en vista de l’existència de 
motius determinants per a la suspensió de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes 
de motivació; ADVERTIR als promotors del pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, 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 de l’expedient 
administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als 
promotors del pla. 
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c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 

Es fa constar que les proposicions / declaracions de grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

 

Del Grup Municipal de CiU: 
 

1.- (M1519/4771) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que el Govern treballi per recuperar 
el consens polític entorn del model de superilla que se sustenta en la transversalitat de cinc 
pilars formats per l'urbanisme, el medi ambient, l'habitatge, les infraestructures i la tecnologia 
de la informació i comunicació. 2. Que es retorni el lideratge i coordinació en la redefinició del 
model de superilla, i les seves futures implantacions, sota la visió integral de l'àmbit de 
l'urbanisme. 3. Que la definició de cadascuna de les futures superilles es faci mitjançant 
processos de participació real, plurals i des de la màxima transparència. 4. Que prèviament a 
qualsevol implantació, i també per garantir la transparència en tot moment, es disposi de dades 
acurades que permetin el posterior monitoratge i avaluació de l'impacte que es produeixi. 5. 
Acordar les superilles per desenvolupar, en el marc de la taula de ciutat amb tots els grups 
municipals, i fer el desplegament d’aquestes segons els punts esmentats anteriorment. 

 
Del Grup Municipal de C’s: 

 
2.- (M1519/4777) El Plenari del Consell Municipal acorda: Manifestar de manera inequívoca el 

compromís d'aquest consistori per canviar el model de polítiques públiques d'habitatge, de la 
tinença en propietat vers al lloguer, o altres modalitats alternatives a la propietat, de manera 
que es garanteixi el manteniment de la funció social de l'habitatge públic. Prendre totes les 
mesures al seu abast per aconseguir l'objectiu de constituir un parc d’habitatges de lloguer 
assequible, que arribi com a mínim al 15% del conjunt del parc edificat, donant compliment a 
allò previst a la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, entre les quals: 1. Impedir la venda de 
qualsevol modalitat d'habitatge protegit. 2. Garantir la perpetuïtat del manteniment de la 
titularitat pública de la propietat i del sòl destinat a habitatge protegit. 3. Dedicar tots els nous 
desenvolupaments d'habitatge públic a habitatge en règim de lloguer, en menor mesura, a dret 
de superfície, sempre que es mantingui un preu taxat i que es reguli adequadament el seu ús 
per garantir la seva funció social i impedir l’especulació, a excepció d'aquell percentatge mínim 
que sigui imprescindible per atendre les situacions de reallotjament per disconformitat 
urbanística. 4. Reforçar les polítiques de compra d'habitatge i edificis per part de l'Administració 
a preus inferiors al cost públic de producció per destinar-los a polítiques socials i al lloguer 
assequible. 5. Atraure, mitjançant incentius, la inversió privada amb la finalitat de contribuir a la 
constitució d'un parc públic de lloguer assequible. 6. Estudiar la bonificació del 95% de l’IBI als 
habitatges de petits propietaris o d’organitzacions sense ànim de lucre, dedicades al lloguer 
assequible o cedits temporalment a fons d'habitatge de lloguer social en les ordenances fiscals 
del 2018. 7. Impulsar una negociació amb la Generalitat orientada a destinar el 30% del total 
dels ingressos que genera la taxa turística a promoure polítiques públiques d'habitatge. 8. 
Coordinar estratègies amb altres administracions en matèria d'habitatge: Instar i col·laborar 
activament perquè s'aprovin mesures legislatives i incentius fiscals que afavoreixin la 
rehabilitació i el lloguer assequible. Instar que es destinin recursos i finançament per a la 
constitució d'un parc d'habitatges en règim de lloguer assequible. 
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b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

Es fa constar que les proposicions amb contingut de declaració institucional que es transcriuen 
a continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen 
efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal de BComú: 

 
1.- (M1519/4763) El Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: 1. Instar el Govern de 

l'Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport públic de proximitat i aportar per a 
l'any vinent els 10 milions d'euros necessaris per complementar les aportacions de les 
administracions catalanes per tal que no hi hagi dèficit al sistema de transport públic de l'ATM, i 
que aquest augment sigui un inici de la recuperació progressiva de les seves aportacions. 2. 
Instar el Govern i els grups parlamentaris del Congrés a promoure una llei de finançament del 
transport públic per solucionar aquesta situació amb caràcter definitiu, i transitòriament a pactar 
les dotacions pressupostàries necessàries per cobrir el dèficit actual. 

 
E) Moció 

 
F) Declaració institucional 

 

Única.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer – l’Ajuntament de 
Barcelona aposta per avançar en el reconeixement del dret a vot als 16 anys amb l’objectiu de 
millorar la qualitat del sistema democràtic i reconèixer un dret bàsic com és el del sufragi actiu a 
les persones joves d’entre 16 i 18 anys. Segon – Instar el Govern espanyol a reformar la Llei 
orgànica 5/1985 de règim electoral general per tal d’ampliar el dret de sufragi actiu als i les 
joves a partir dels 16 anys. Tercer – Instar el Govern de la Generalitat a incloure el dret a vot 
als 16 anys en futurs projectes de Llei electoral de Catalunya. Quart – Fer arribar aquest acord 
al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat, així com al Consell de la Joventut de 
Barcelona (CJB) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). 

 
EL SECRETARI GENERAL, 

 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 


