
 

 
 

Secretaria General 

 

 

Ref.: CP 6/16 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 29 d’abril de 
2016. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió d’1 d’abril de 2016. 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (EM 2016-04/5) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell Plenari de 
l'Ajuntament de Barcelona en relació amb 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 2015, 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 2015 pels 
administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici 
tancat a 31 de desembre de 2015, segons consta en document annex. 

 

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

 
2.- (1576/2013) RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 22 d’abril de 2016, que DÓNA compliment a la 

sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 1001/2015, de 18 de desembre, 
que determina el caràcter consolidable dels increments de l’1% de la massa salarial de 
l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2007 i 2008 segons els criteris acordats en la Mesa General 
de Negociació de 18 de febrer i de 14 d’abril de 2016, i per tant ABONAR els endarreriments que 
en deriven en la mensualitat del mes d’abril. En tot cas, no correspon aquest abonament al 
personal electe, comissionats/ades i delegats/ades, consellers/es de districte i síndic/a de 
greuges. APROVAR les taules retributives des del 2007 al 2016 que s’annexen i que són resultat 
de l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 1001/2015, 
de 18 de desembre. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
4.- (20160044 IBE) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana d’Atletisme 

per la seva tasca com a motor de l’atletisme català, i per la seva vinculació i dedicació a la 
promoció de l’atletisme a la ciutat de Barcelona. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

5.- (CO 2016-04/7) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per la Junta General del 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, en sessió de 10 de desembre de 2014, 
relatiu a l’aprovació inicial de la 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 i a la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, i d’altres modificacions adients, d’acord amb el text incorporat en l’expedient 
administratiu. ENCARREGAR al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en 
endavant, un cop aprovada definitivament la modificació dels seus estatuts i en vigor, Consorci 
Besòs Tordera), que actuant en nom i representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació 
dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, sotmeti l’expedient a informació 
pública, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com que procedeixi a la publicació 
íntegra del text de la modificació dels estatuts definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació dels estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel cas que 
durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. DONAR 
TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, als efectes 
escaients. 

 

Districte de l’Eixample 
 

6.- (13PL16155) RECTIFICAR, a l'empara de l’article 105.2 de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’errada material continguda al 
plànol PROP-01 del document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió 
de 3 d’octubre de 2014, del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de l’edifici situat entre 
mitgeres al passatge de Mercader, núm. 11, promogut per Grup MED Corporatiu, SAU, en el 
sentit a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per 
reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR el plànol esmenat al document definitiu del pla. 

 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 
7.- (09PL15395) DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 4/1999, de 13 

de gener, de modificació de la llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, de la tramitació del Pla especial urbanístic i de millora urbana 
per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació dels sòls d’equipament de les parcel·les al 
carrer Pomaret, 106-108, promogut per la Fundación Real Monasterio de Santa Isabel, tenint en 
compte l’existència de motius determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a l'efecte de 
motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del pla, i 
PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

Districte de Sant Andreu 
 

8.- (15PL16358) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de la parcel·la situada al carrer Pons i Gallarza, 
núm. 32, i carrer Fraga, núms. 2-18, promogut per 080 Arquitectura i Gestió, SL, amb les 
modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de 
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Planejament, que consta a l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; 
DETERMINAR que, a l’empara de l’article 92. 1. a) del text refós de la Llei d’urbanisme, 
s’afegeixen d’ofici les prescripcions següents: el projecte tècnic que executi el pla, haurà de 
garantir, pel que fa a la masia de Can Estruch, el manteniment i recuperació dels murs 
estructurals (MR-1,MR-2, MR-4, MR-6, MR-7, MR-8 i MR-10, MR-13, MR-15, MR-16, MR-17); 
haurà de donar una solució arquitectònica i constructiva que permeti compatibilitzar aquests 
elements estructurals amb les obres d’adequació a l’ús d’habitatges que es proposa i haurà de 
realçar la imatge i percepció del volum original de la masia respecte dels cossos edificats més 
recents situats a la cantonada dels carrers de Pons i Gallarza i de Fraga. 

 
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 de govern i no produeixen efectes jurídics com a 
actes administratius resolutoris. 

 

Del Grup Municipal de CiU: 
 

1.- (M1519/3203) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Convocar urgentment la Taula de 
Treball formada per associacions, veïns i grups polítics, per fer el seguiment dels projectes i les 
obres del cobriment de la ronda de Dalt que es desenvolupin. 2.- Assignar recursos tècnics i 
econòmics per aconseguir que la cobertura de la ronda de Dalt sigui un fet. 3.- Començar els 
treballs de cobertura aquest mandat, incloent els equipaments necessaris que s'acordin en els 
processos de participació, per tal que la ronda de Dalt esdevingui un punt de connexió i trobada. 

 
Del grup municipal C’s: 

 
2.- (M1519/3200) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Impulsar un pla d'atenció immediata 

en coordinació amb la Generalitat de Catalunya per tal de donar cobertura a les persones que 
viuen en situació de vulnerabilitat social. 2.- Que en el termini de tres mesos, el Govern municipal 
presenti una proposta de pla d'actuació que inclogui els mecanismes de detecció, intervenció i 
prevenció per tal de donar assistència a les persones en risc d'exclusió residencial. Aquest pla 
d'actuació ha d'incloure objectius, metodologia, calendarització i dotació pressupostària. Així 
mateix, mentre es presenta aquest pla, instem que es continuïn i s’ampliïn si és necessari els 
mecanismes d’emergència social. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 
3.- (M1519/3221) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Que l’Ajuntament de Barcelona obeeixi, 

per coherència, la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, del Parlament de Catalunya. 2. Que l’Ajuntament 
de Barcelona insti el Govern espanyol en funcions al fet que no presenti recurs al Tribunal 
Constitucional a la Llei 24/2015. 3. En cas que el Govern espanyol presenti aquest recurs, que el 
nou govern el retiri i deixi a les institucions catalanes exercir la seva sobirania. 



4  

. 
Del Grup Municipal PSC: 

 

4.- (M1519/3204) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern a presentar en el mes de 
maig, al Consell Plenari de l’Ajuntament, el Pla director de la Guàrdia Urbana per tal que pugui 
ser sotmès a debat i tenir en consideració les aportacions que facin els grups municipals. 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 

 
6.- (M1519/3215) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament 

de Barcelona als requeriments enviats per ordre de l’Audiència Nacional espanyola a gairebé 
cent ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del 
Parlament de Catalunya. Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests 
requeriments puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 
Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a decidir és un exercici eminentment cívic i 
democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la 
voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com l’administració més 
propera als veïns i veïnes. Quart.- Així mateix, defensar les mobilitzacions que es convoquin per 
donar suport a les persones encausades i als ajuntaments requerits. Cinquè.- L’Ajuntament de 
Barcelona facilitarà la cobertura legal necessària als membres electes d’aquest consistori en cas 
que fossin encausats per donar suport a mocions aprovades democràticament. Instar el 
Parlament de Catalunya i la resta d’institucions catalanes a fer el mateix. Sisè.- Comunicar 
l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM i FMC), al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat valenciana, al 
Govern de les Illes Balears, al Govern d'Aragó, i als governs dels estats espanyol i francès. 

 
F) Declaracions institucionals 

 

1. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Reivindica que la distribució dels fons recaptats per a 
finalitats socials és íntegrament dins la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. 2. 
Reclama la territorialització de la gestió del 0,7% per a la convocatòria del curs 2016. 3. Exigeix 
al Govern de l’Estat que es cedeixi a Catalunya tots els fons que s’hagin recaptat en aquest 
territori per a fins d’interès social. 4. Dóna suport al Govern de la Generalitat per a totes les 
accions que s’emprenguin per reclamar la gestió territorialitzada dels fons recaptats per a fins 
socials. 5. Dóna suport a les accions que les entitats del tercer sector emprenguin per reivindicar 
l’eliminació del requisit de la supraterritorialitat dels projectes presentats per al finançament a 
través dels fons del 0,7%, i alhora reclamar que es destinin a les entitats catalanes tots els diners 
recaptats a Catalunya. 

 

2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- l’Ajuntament de Barcelona vol honorar la figura 
de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment per un grup de joves d’ideologia neonazi 
l’any 1993, i refermar el seu compromís en la lluita contra els delictes d’odi, el racisme, la 
xenofòbia i l’homofòbia. Segon.- Elevar a la ponència del nomenclàtor la proposta de dedicar un 
espai públic de la ciutat de Barcelona a la memòria de Guillem Agulló. Tercer.- Reconèixer la 
lluita incansable duta a terme per la família de Guillem Agulló durant aquests 23 anys per 
mantenir viva la memòria del seu fill i defensar les seves idees a favor de la llibertat i contra el 
feixisme. Quart.- Fer arribar aquesta declaració a la família de Guillem Agulló, a les Corts 
Valencianes i a la Generalitat de Catalunya. 
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3. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona manifesta: 1. La seva plena solidaritat amb el 
poble equatorià, consternada com està la ciutadania de Barcelona davant el creixent balanç de 
víctimes mortals, així com la dimensió dels danys materials produïts i les tràgiques derivades de 
ferits, damnificats o persones afectades per desallotjaments o trasllats forçosos. 2. Que les 
barcelonines i els barcelonins, i en el seu nom l’Ajuntament de la ciutat, vol fer públiques i 
traslladar les seves més sentides condolences al conjunt de persones afectades directament o 
indirectament, així com els seus millors desitjos de recuperació per als qui hagin patit danys físics, 
psíquics o d’una altra índole arran de la catàstrofe. 3. Que a Barcelona convivim amb milers de 
persones originàries de l’Equador, barcelonines i barcelonins que enriqueixen i fan d’aquesta 
ciutat una realitat diversa. És per això que aquesta institució expressa la seva total i plena 
disposició a col·laborar en les tasques solidàries de suport i ajuda al poble equatorià que des de 
diferents àmbits s’estan duent a terme. 4. La seva voluntat d’instar els governs, la resta 
d’institucions, la comunitat internacional i les organitzacions no governamentals a treballar per la 
mobilització dels recursos econòmics, materials i humans que siguin necessaris per tal d’atendre 
i pal·liar les necessitats urgents del poble equatorià davant les excepcionals circumstàncies que 
està patint. 5. Que, en coherència amb la trajectòria solidària i compromesa de la ciutat de 
Barcelona a través de diferents actuacions de cooperació internacional, l’Ajuntament posa a 
disposició de les autoritats locals i estatals equatorianes la seva experiència en transformació 
urbana amb la finalitat de col·laborar en les tasques de reconstrucció urbana i social de les àrees 
afectades. Per aquesta finalitat l’Ajuntament de Barcelona disposarà de recursos tècnics, 
humans i econòmics per col·laborar en aquestes tasques. 6. La seva voluntat expressa 
d’impulsar i sumar-se a les diverses iniciatives solidàries sorgides des de l’acció institucional i 
governamental o la societat civil, les entitats i el teixit associatiu i les plataformes ciutadanes i 
veïnals. 7. El seu ple i total suport al Consolat d’Equador a Barcelona en la seva tasca 
d’informació i canalització de l’ajuda humanitària. 8. Que fa una crida pública a la solidària 
ciutadania de Barcelona per tal de col·laborar i participar activament en les iniciatives de suport i 
assistència a les persones damnificades pel terratrèmol d’Equador que es puguin estar duent a 
terme des de qualsevol àmbit o instància. 

 
4. El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Manifestar el reconeixement de la 

persona i obra de Miguel de Cervantes, fent-li un merescut homenatge pels valors universals i 
perpetus que consagra la seva obra. Segon.- Que l’Institut de Cultura de Barcelona valori la 
possibilitat d’organitzar anualment un certamen literari en honor a Miguel de Cervantes i els valors 
universals consagrats a la seva obra, els mesos d’abril, coincidint amb la data de la seva mort o 
el dia mundial del llibre, el 23 d’abril. Tercer.- Que el Consell Assessor d’Art Públic valori la 
idoneïtat de col·locar un bust de la figura de Miguel de Cervantes o el Quixot al parc de Cervantes. 
Quart.- Articular una ruta entorn de Cervantes a Barcelona, aglutinant els llocs més emblemàtics 
sobre la seva persona i la seva obra a la ciutat, com ara la Biblioteca Cervantina Bomsons; la 
casa on es va situar la impremta de Sebastián de Cormellas, al carrer del Call, 14-16; la platja on 
Don Quixot va patir la seva derrota, i la resta de plaques i bustos que ja té a la ciutat. Cinquè.- 
Col·laborar amb les entitats culturals de Barcelona que promocionen l’obra de Miguel de 
Cervantes en la commemoració i la difusió d’iniciatives per a la transmissió dels valors universals 
de l’obra. 

 
EL SECRETARI GENERAL, 

 
 
 
 

Jordi Cases i Pallarès 


