
 

Secretaria General 
 
 
 
 
 

CP 11/15 
 
 
 
 
 

Vista la petició adreçada a l’Alcaldia per onze regidors/ores de l’Ajuntament de Barcelona —
dels grups municipals de CIU i PSC—, l'Excma. Sra. Alcaldessa, de conformitat amb els 
articles 46.2 a) de la Llei de bases del règim local, 98 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 68 del Reglament orgànic municipal, ha disposat convocar V.I. a la 
sessió extraordinària que celebrarà el Plenari del Consell Municipal al Saló de la Reina 
Regent de la Casa de la Ciutat, a les 11.30 hores del 24 de juliol de 2015 per tractar 
exclusivament de l’assumpte indicat en la petició de convocatòria esmentada, consistent en el 
debat i votació de la proposició / declaració de grup següent: 

 
Part d'impuls i control 

 

Proposició / Declaració de grup 
 

Única. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 

1. Reiterar el compromís de Barcelona amb el moviment olímpic, amb l’esport i les 
organitzacions i associacions esportives i amb els ajuntaments i diputacions de la 
resta de Catalunya, i en aquest cas concretament dels Pirineus, compromís que 
Barcelona té com a capital de Catalunya i com a ciutat olímpica i que ha de posar-
se al servei del desenvolupament social i territorial i del benestar dels ciutadans i 
les ciutadanes. 

 
2. Crear una comissió no permanent d’estudi de la candidatura olímpica i 

paralímpica dels Jocs d’Hivern Barcelona - Pirineus amb els paràmetres següents: 
 

2.1. Objecte de la comissió: fer un seguiment i valoració de la candidatura 
Barcelona - Pirineus i estudiar-la, així com més específicament: 

 
a) Determinar els aspectes econòmics i socials lligats a aquesta. 
b) Conèixer els treballs realitzats en el marc del projecte fins ara. 
c) Determinar la forma de validar la continuïtat o no de l’Ajuntament de 

Barcelona al capdavant d’aquesta candidatura. 
d) Elaborar un calendari per a la presa de decisió i l’establiment de les formes de 

fer-ho. 
 

2.2. Composició: la comissió d’estudi serà presidida per un/a regidor/a de 
l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de l’alcaldessa 
(art. 39 ROM) i estarà integrada per un/a regidor/a de cada un dels grups 
municipals del consistori. 
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2.3. Règim de funcionament: La comissió es reunirà cada dues setmanes amb 
caràcter ordinari, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions 
tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri 
adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb criteris anàlegs als 
establerts a l’article 35 bis del ROM. 

 
2.4. La comissió no permanent d’estudi s’extingirà en el moment d’acordar un 
calendari per a la presa de decisió sobre la participació de l’Ajuntament de 
Barcelona en el projecte de candidatura. 

 
 

Barcelona, 17 de juliol de 2015 

EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
 

Jordi Cases i Pallarès 
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