
 
 

Secretaria General 

 
 

Ref.: CP 14/16  

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 25 de novembre 
de 2016. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 d’octubre de 2016. 

 
C) Part decisòria / executiva 

 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

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

 
2.-  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament, com a soci únic de la 

Societat Privada Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, els acords següents: Primer.- 
DESIGNAR el Sr. Frederic Ximeno Roca membre del Consell d'Administració de la Societat 
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, en substitució de la Sra. Eva Herrero Alonso. 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. 

 

3.-  MODIFICAR els apartats primer i segon de la disposició addicional segona del Reglament 
orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 14 de juliol de 2015, segons documentació que consta a l’expedient. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de Gràcia 

 
4.- (15PL16307) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de Barcelona, 

la modificació del Pla general metropolità a l'àmbit delimitat pels carrers de l'Argentera, núms. 5 
a 11 i 10 a 18, de Cambrils, núm. 12, i de la Farigola, núms. 31 a 47, al barri de Vallcarca del 
districte de Gràcia, d’iniciativa municipal; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
c) Proposicions 
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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 BComú: 

 
1.- (M1519/4632) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Garantir l’accés 

universal i assequible a l’aigua i el sanejament, prioritzant els usos domèstics i ambientals. 
Obrir una línia de treball en el marc de l’Ajuntament envers la gestió pública directa i integral del 
cicle de l’aigua, inclòs el subministrament domiciliari, valorant sempre la seva oportunitat, 
pertinència i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental. Dotar pressupostàriament 
aquesta línia de treball per tal d’elaborar els informes tècnics o jurídics necessaris, així com 
mantenir informats tots els grups municipals dels avenços i facilitar la informació pública al 
voltant d’aquest procés. Dins aquesta línia de treball, incloure un pla de treball i una anàlisi 
específica per promoure noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la 
informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva. 

 
Del Grup Municipal de CiU: 

 
2.- (M1519/4628) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a assumir les 

funcions executives i d'impuls que li corresponen, i a presentar, en el marc dels òrgans de 
govern previstos a aquest efecte, mesures per donar resposta als reptes de la ciutat, de tal 
manera que aquestes puguin ser debatudes i, si escau, acordades pel conjunt dels grups 
polítics municipals. 

 
Del Grup Municipal de C’s: 

 

3.- (M1519/4624) El Plenari del Consell Municipal acorda: Rebutjar el document on figuren les 
inversions previstes pel Govern municipal per a 2016-2019. Que el Govern presenti, en el 
termini d'un mes, un veritable pla d'inversió municipal (PIM), amb la participació de tots els 
grups. 

Del Grup Municipal d’ERC: 
 

4.- (M1519/4617) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern municipal a: 1. Realitzar una 
auditoria de la gestió del servei de neteja viària i gestió de residus dut a terme per Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC) en anys anteriors, així com d'altres serveis municipals 
gestionats per aquesta empresa. 2. Emprendre les accions necessàries per tal d'aclarir els fets 
i, en cas que es demostrin les sospites, depurar responsabilitats, rescabalar l'import estafat al 
Consistori i trobar els mecanismes per limitar l'accés d'aquesta empresa a l'adjudicació de 
serveis municipals. 3. Introduir canvis al sistema d'inspecció i control municipal d'aquest servei, 
així com mecanismes correctors als topalls que s'apliquen als trams de residus. 4. Encarregar, 
de manera immediata, un informe que estudiï la viabilitat econòmica i tècnica de municipalitzar 
totalment o parcialment el servei de neteja viària, recollida i gestió de residus, i en el cas que 
així sigui posar en marxa el procediment d’internalització del servei. 
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Del Grup Municipal del PSC: 
 

5.- (M1519/4623) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Reconèixer el valor ciutadà, cultural i social de l’arquitectura moderna, que ha estat clau en la 
transformació de la ciutat i en la creació d’espais i equipaments ciutadans i comprometre’s a 
treballar per la seva difusió i la conservació dels seus elements de qualitat, des del 
convenciment que la preservació d’elements d’excel·lència, pel seu disseny i la seva 
arquitectura, generen ciutat i són una mesura per l’apoderament i la qualitat de vida de la 
ciutadania de Barcelona. 2. Reafirmar el compromís amb la recuperació i millora de la plaça 
dels Països Catalans, premi FAD de 1983 i exemple d’intervenció urbana dels anys 80 a la 
ciutat, adequant-la per prioritzar la seva utilització i el seu encaix a l’entorn i a la ciutat, amb la 
participació veïnal en els districtes de Sants-Montjuïc i l’Eixample tot obrint una línia de treball 
conjunta amb l’objectiu de garantir el seu ús ciutadà, potenciar-la com a espai cívic, treballant, 
també, per aconseguir la millor integració amb la darrera fase de remodelació de l’avinguda de 
Roma i amb la necessària transformació de l’entorn de l’estació de ferrocarrils i autobusos. 3. 
Iniciar les actuacions per la catalogació de la plaça dels Països Catalans com a bé d’especial 
protecció, un cop consensuada amb els veïns i veïnes la seva actualització, que determini 
quines són les intervencions que es poden portar a terme per tal de millorar aquest espai, de 
manera que siguin compatibles amb la preservació dels seus valors emblemàtics i simbòlics, 
com a espai públic i com a llindar urbà de porta d’entrada a la nostra ciutat. 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 

 
7.- (M1519/4605) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Obrir 

una línia de treball que inclogui mecanismes de participació, i si escau un grup d’estudi i 
seguiment, en el termini d’un mes, per a la gestió totalment pública i directa del servei de 
subministrament domiciliari d’aigua. 2. Organitzar una audiència pública per sotmetre a 
informació i debat ciutadà el model de gestió de l'aigua a la ciutat, que compti amb la presència 
de persones i col·lectius especialitzats en la qüestió, així com dels agents que actualment 
gestionen el servei. 3. Dotar de pressupost econòmic la línia de treball de cara a elaborar els 
informes tècnics o jurídics pertinents per desenvolupar la internalització del servei. 4. Fixar un 
calendari per desenvolupar el procés de recuperació de la gestió totalment pública i directa de 
l’aigua, assumint-ne la gestió municipal, mancomunada o metropolitana. 

 

E) Moció 
 

Única.- NOMENAR el Sr. Marino E. Villa Rubio adjunt a la síndica de greuges de Barcelona. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Mostrar la nostra solidaritat i suport a la família 
de Pedro Álvarez en la lluita constant i exemplar que mantenen per l’esclariment de la mort del 
seu fill. Segon.- Garantir expressament el suport institucional de l’Ajuntament de Barcelona a 
les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez, mitjançant la facilitació necessària 
per a fer ús de la via pública i dels equipaments públics d’acord amb la normativa vigent. 
Tercer.- Mostrar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona en la defensa dels valors vinculats 
a la memòria, veritat, justícia i reparació. Quart.- Mostrar l’enuig de l’Ajuntament de Barcelona 
davant la impunitat d’un fet tan greu com és un assassinat amb arma de foc a la via pública 
d’un veí de la nostra ciutat. 
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Cinquè.- Instar totes les autoritats competents que facin tot el possible per reobrir el cas i 
esclarir definitivament l’autoria de l’assassinat d’en Pedro Álvarez. Sisè.- Instar els síndics de 
greuges de l’Hospitalet, Barcelona i Catalunya a examinar els fets per determinar si s’ha pogut 
produir un mal funcionament de l’Administració. Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al 
Consell de Ciutat, als consells de districte, a la Plataforma Pedro Álvarez i al jutjat número 5 de 
l’Hospitalet de Llobregat. Així com també, a la resta de grups municipals del Consistori, i als 
grups parlamentaris amb representació a la Generalitat de Catalunya, a la mesa del Parlament i 
al Congrés dels Diputats. 

 
2.- El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Manifestar la voluntat de 

l’Ajuntament de Barcelona de combatre l’LGTBIfòbia al món de l’esport i mostrar el nostre 
suport a en Jesús Tomillero i a totes les persones que es veuen excloses de la pràctica 
esportiva per la seva orientació sexual o identitat de gènere. Segon.- Instar el Govern espanyol 
a fer complir la Llei 19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a 
l’esport, així com modificar la Llei 10/1990 de l’esport, per tal de sancionar les expressions 
d’homofòbia que es produeixen en recintes i esdeveniments esportius. Tercer.- Instar el Govern 
de la Generalitat a completar el desenvolupament de la Llei 11/2014, especialment el seu 
article 14 que fa referència a garantir la lliure participació de les persones LGTBI a les 
competicions esportives i el tracte correcte a les instal·lacions esportives, i a elaborar una nova 
llei de l’esport que sigui més explícita pel que fa a les actuacions contra el sexisme, el racisme 
o l’homofòbia en l’esport. Quart.- Instar el Govern municipal a impulsar el Pla municipal per la 
diversitat sexual i de gènere (i per la igualtat LGTBI), especialment l’apartat B9 que aborda 
l’àmbit de l’esport. Cinquè.- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’oferir eines i recursos als 
clubs i entitats esportives de la ciutat per tal de promoure valors cívics i de respecte vers la 
diversitat sexual i de gènere, de manera coordinada amb les entitats que treballen en la lluita 
contra l’homofòbia al món de l’esport. 

 

 
EL SECRETARI GENERAL, 

 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 


