
1  

 
 

Secretaria General 

 

 

Ref.: CP 12/16 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 30 de setembre 
de 2016. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió de 22 de juliol de 2016. 

 
C) Part decisòria / executiva 

 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 
1.- APROVAR el compte general de l’exercici 2015 corresponent a l’Ajuntament, als organismes 

autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials i a les societats mercantils de 
capital íntegrament municipal. 

 
2.- RESTAR assabentat de l’Informe de la Intervenció General sobre fiscalització a posteriori, 

corresponent a l’exercici 2015. 
 

3.- (01 OF2016) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació de l’Ordenança fiscal 3.1, 
taxes per serveis generals, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en data 
22 de juliol de 2016, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient. APROVAR 
definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1, taxes per serveis generals. 
PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
4.- MODIFICAR, de conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Extraordinària del 

Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, reunida el dia 12 
d’abril de 2016, l’acord de Plenari del Consell Municipal de data 27 de novembre de 2015, en el 
sentit d’allà on diu “APROVAR, d’acord amb l’article 1 dels estatuts del Consorci del Pla de 
Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, l’addenda al Conveni de col·laboració 
entre l’Administració general de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
signat el 15 de novembre de 2001, modificat i prorrogat en dates 21 de febrer de 2007 i 13 de 
setembre de 2011 per la qual es prorroga la vigència del Consorci del Pla de rehabilitació i 
equipament de teatres de Barcelona per al període 2016-2020 i s’acorda l’aportació econòmica 
per part de l’Ajuntament de Barcelona per import màxim de 751.265,15 euros (150.253,03 
euros anuals), que es farà amb càrrec a l’estat de previsions d’ingressos i despeses de l’Institut 
de Cultura de Barcelona, tot condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada 
exercici pressupostari i a l’efectiva aprovació de les aportacions per les altres administracions 
consorciades” ha de dir “APROVAR, d’acord amb l’article 1 dels estatuts del Consorci del Pla 
de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, l’addenda al Conveni de col·laboració 
entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
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signat el 15 de novembre de 2001, modificat i prorrogat en dates 21 de febrer de 2007 i 13 de 
setembre de 2011 per la qual es prorroga la vigència del Consorci del Pla de rehabilitació i 
equipament de teatres de Barcelona per al període 2016-2020, ESTABLIR que les quantitats 
anuals que s’acordin per la Junta de Govern del Consorci del Pla de rehabilitació i equipament 
de teatres de Barcelona i que hagi d’abonar l’Ajuntament de Barcelona siguin aprovades i 
lliurades per l’Institut de Cultura de Barcelona. 

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

 
5.- (008/2016SG) 1. DECLARAR l'habilitació com a salons per a la celebració de les sessions del 

Plenari del Consell Municipal a la Casa Consistorial: a) Amb caràcter ordinari, el Saló conegut 
com a Saló de la Reina Regent. b) Per a la celebració de les sessions constitutives del 
Consistori i d’altres d’especial rellevància institucional o social, el Saló de Cent. 2. DESIGNAR 
l’espai indicat a l’anterior lletra a) amb el nom de Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer, per 
respondre a la singularitat històrica i de capitalitat de Barcelona i als principis democràtic, de 
neutralitat religiosa i de catalanitat. Aquesta sala disposarà d'una representació simbòlica 
al·lusiva a qui fou alcalde de la ciutat, en consonància amb els valors i principis esmentats; tots 
ells establerts a l’article 75.2 del Reglament orgànic municipal. 3. ENCARREGAR als serveis 
tècnics municipals la redacció d’un projecte per a la reforma en profunditat de la Sala del 
Plenari Carles Pi i Sunyer, per tal de corregir les seves mancances actuals i dotar-la de la 
funcionalitat més adequada al compliment de la finalitat a què es destina. 

 
6.- (125/2016) RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa, de 16 de setembre de 2016, pel qual es resol 

ATORGAR la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren en la 
relació adjunta, en la categoria d’argent per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 
anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedient personals; la concessió de la medalla 
en la categoria d’argent produeix els beneficis establerts a l’article 5 del Reglament d’honors i 
recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de 
setembre de 1976. 

 
8.- MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal de 22 de juliol de 2016 relatiu al 

nomenament com a patrons electius a la Fundació Barcelona Zoo, de conformitat amb allò que 
estableix l’article 17 b) dels seus estatuts, en el sentit de substituir l’Im. Sr. Guillem Espriu 
Avendaño per la Ima. Sra. Montserrat Sánchez Yuste. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
9.- (15PL16336) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla general metropolità als solars del carrer 
Princesa, 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 
què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; TRAMETRE l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
10.- (16PL16382) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, la modificació puntual del Pla especial urbanístic per a la concreció dels usos dels 
equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels carrers Metal·lúrgia i 
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Foc, el límit del Pla de millora urbana Porta Firal, el carrer Alts Forns i el límit nord dels 
pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per Fira 2000, SA. 

 
11.- (15PL16300) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana del barri de la Satalia, en l’àmbit de la modificació del Pla 
general metropolità de la muntanya de Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a 
què fa referència l’informe tecnicojurídic 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; informes, 
tots dos, que consten a l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 
Districte de les Corts 

 
12.- (16PL16394) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del text 

refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5.d. de la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, del Pla especial 
urbanístic integral per la Masia del Futbol Club Barcelona, situada a l'avinguda Joan 
XXIII/Maternitat 1-25, promogut per Futbol Club Barcelona, atesa l’existència de motius 
determinants de 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 l'efecte de 
motivació; ADVERTIR els 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 s'arxivaran les actuacions, i NOTIFICAR l'acord adoptat als promotors del pla. 

 
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.- (M1519/4257) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern de la ciutat a: Crear un grup de 

treball per tal de donar seguiment a les contractacions que està duent a terme el Govern, tant 
pel que fa a les 1.000 places d’oferta pública com a la contractació de personal provinent de 
remunicipalitzacions, així com dels canvis d’organigrama que comportin la creació de noves 
direccions o departaments. 

 
Del Grup Municipal de C’s: 

 
2.- (M1519/4260) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que des del Govern municipal es 

coordini amb els diversos agents que puguin intervenir: - Perquè des del Govern municipal es 
continuïn realitzant les accions que consten en el Pla de drogues de Barcelona i en el pacte 
d’equipaments a la ciutat. – Per intensificar la lluita contra el tràfic de drogues a la via pública. – 
Per facilitar els espais de reflexió, participació i coordinació entre professionals dels diferents 
àmbits sanitari, social, educatiu, judicial, de seguretat i de l’oci, per tal de potenciar les 
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intervencions i trobar una major coherència. – Per assegurar que els educadors dels equips de 
reducció de danys segueixin a la via pública, també als voltants dels CAS, per atendre les 
persones que presentin una addicció i al mateix temps prevenir el consum de drogues. 
Augmentar la presència d’aquests en cas necessari. –Per informar i atendre els veïns, veïnes i 
altres persones o entitats implicades sobre els possibles dubtes que puguin tenir sobre els 
centres d’atenció a les drogodependències i explicar-los les seves funcions i finalitats, tal com 
es recull al Pla de drogues i s’ha anat fent fins a l’actualitat. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 
 

3.- (M1519/4249) El Plenari del Consell Municipal acorda: Fer una ordenança complementària al 
Catàleg de patrimoni de la ciutat de Barcelona que estableixi: - Que els conjunts, edificis, 
jardins i elements d'una antiguitat igual o més gran de 80 anys estiguin protegits. - Que per 
obtenir la llicència d'obres en aquests, sigui necessari aportar un informe històric i patrimonial 
del bé, el qual serà validat posteriorment pel Servei de Patrimoni mitjançant una inspecció, que 
servirà per dirimir si hi existeixen elements o conjunts patrimonials per conservar. - Que en el 
cas que es trobin elements per conservar, aquests han de passar a formar part del Catàleg de 
patrimoni de Barcelona i es farà un seguiment de l'obra, en canvi si no existeixen elements per 
conservar, la protecció s'aixecarà. - Que es determini una suspensió de llicències d'enderroc, 
mentre no s'aprovi l'ordenança. 2. Convocar la comissió mixta de patrimoni per actualitzar els 
criteris de protecció i conservació, i que aquests s'apliquin a tots els districtes per igual. 

 
Del Grup Municipal del PP: 

 
4.- (M1519/4253) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a presentar a 

la Comissió de Seguiment de la Sagrada Família i al Grup de Treball de la Sagrada Família, en 
el període dels propers 6 mesos, una proposta per debatre sobre les qüestions següents, i 
traslladar-la com més aviat millor al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona: 1. La 
urbanització dels entorns de la basílica de la Sagrada Família. 2. Les modificacions de 
planejament que siguin necessàries, si escau, per tal de portar a terme el futur projecte. 3. 
L'adquisició, si fos necessari, del solar del carrer Mallorca, 424-432, per al reallotjament dels 
possibles expropiats per la transformació dels entorns de la basílica de la Sagrada Família. 4. 
La proposta que presentarà el Govern municipal ha d’incorporar els plantejaments de més 
consens social i veïnal, especialment, dels afectats. 

 
F) Declaracions institucionals 

 

1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Donar suport al manifest elaborat pels ajuntaments 
de l’Hospitalet, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat: “Volem que Rodalies es converteixi 
en un metro regional. Ara Rodalies!”. 2.- Instar la Generalitat de Catalunya que no s’accepti cap 
canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es 
disposa del subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi 
efectuat i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió 
de la situació per recuperar els temps de viatge que afecten negativament els usuaris dels 
serveis de Rodalies de Catalunya. 3.- Instar el Govern de l’Estat a la realització, amb caràcter 
urgent, de les inversions per desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en 
els serveis de Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya. 4.- 
Instar el Govern de l’Estat a l’execució de les inversions previstes en els diferents acords 
subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’euros, així com l’execució 
de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment 
d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat. 5.- Instar el Govern de l’Estat a 
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complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a la Generalitat de 
Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específicament a: - Transferir 
anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de traspàs, 
necessaris per finançar l’explotació dels serveis. – Impulsar la formalització del contracte de 
gestió del servei amb l’empresa operadora Renfe. – Formalitzar el conveni per a la participació 
de la Generalitat de Catalunya en la gestió de les estacions ferroviàries. 6.- Instar el Govern de 
l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per completar el traspàs de Rodalies de 
Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d’interès general per tal que la 
Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de 
Catalunya. 7.- Comunicar el present acord al Ministeri de Foment, a les Corts Generals, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de 
Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als ajuntaments de Montcada i Reixac i 
Sant Feliu de Llobregat, als ajuntaments de la línia R4, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a 
la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Províncies. 

 
2.- El Plenari del Consell Municipal: 1.- Manifesta i trasllada el seu condol a la família i a la 

Congregació de Religioses de Jesús-Maria. 2.- Reconeix i valora la trajectòria de la barcelonina 
Isabel Solà Matas, religiosa compromesa amb l’ajuda als més desfavorits, sent exemple 
d’integritat moral i solidaritat, tant a Barcelona com a Guinea Equatorial o Haití. 3.- Manifesta la 
voluntat de proposar a aquest Consell la distinció més apropiada de la ciutat, a títol pòstum, a 
Isabel Solà Matas, per tota una vida dedicada a ajudar els més desfavorits. 

 
3.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Donem suport a l’Ajuntament de Mataró per 

personar-se com a acusació popular contra el veí de Mataró acusat del delicte d’amenaces 
contra el col·lectiu LGTBI. Segon.- Davant les amenaces posteriors a la seva detenció, i la 
constatació de la reiteració delictiva i el risc que dugui a terme noves amenaces o altres 
delictes més greus, instem la Fiscalia i els òrgans judicials competents a adoptar totes les 
mesures cautelars necessàries per evitar-ho, quelcom que la situació de mera llibertat amb 
càrrecs actual no garanteix. Tercer.- Fem una crida a les veïnes i veïns a ser actius en la 
denúncia d’aquestes actituds que proliferen a les xarxes socials i al fet que s’informi dels 
mecanismes legals existents per poder fer efectives les denúncies. Quart.- Reiterem el nostre 
rebuig i condemna envers la violència verbal, física, psicològica o de qualsevol conducta o 
situació d’homofòbia, bifòbia o transfòbia; i reafirmem el compromís assolit al Plenari del mes 
de gener per tal que l’Ajuntament es personi com a acusació en aquells casos de LGTBIfòbia 
que es produeixin a la ciutat. 


